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19. november 2020   

Beslutningsreferat 
 

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 23. september 2020  
 

Dagsordenspunkt Formålsbeskrivelse og  
bilagsoversigt 

Referat 

1. Mødets åbning 
og valg af diri-
genter 

Bilag udsendt før kongressen: 
1.1 - Foreløbig dagsorden  

Bilag er udsendt den 25. juni 2020 
1.2 - Endelig dagsorden  

Bilag er udsendt den 25. august 2020 
1.3 - Dagsorden med formålsbeskrivel-
ser  

Bilag er udsendt den 15. september og 
ajourført den 17. september 2020 
  

John Vagn Nielsen blev valgt som diri-
gent. Han konstaterede, at kongressen 
var lovligt indkaldt og dermed beslut-
ningsdygtig. 

2. Forretningsor-
den og formalia 

Bilag udsendt før kongressen: 
2.1 - Forretningsorden  

Bilag er udsendt den 25. juni 2020 
 

Ny plan for kongresafviklingen ud-
sendt den 21. september 2020 

 

Kongressen tilsluttede sig, at dagsor-
denspunkterne 3, 4, 10 og 11 behandles 
på kongressen den 23. september 2020, 
og at de resterende dagsordenspunkter 
behandles på en ekstraordinær kongres, 
når forholdene tillader det. 
 
Forretningsordenen blev vedtaget uden 
bemærkninger. 
 

3. Arbejdstid Formålet med punktet er formidling af 
den nye aftale og foreningens øvrige 
strategi om arbejdstid. 
 
Bilag udsendt før kongressen: 
3.0 - Arbejdstid (formålsbeskrivelse) 
3.1 - Forslag til kongresvedtagelse om 
implementering af A20 
3.1.1 - Notat om implementering af 
A20 
3.1.2 - Evaluering af periodeforhandlin-
gen 
3.1.3 - KL og LC’s projekt om imple-
mentering af A20. 
 

Bilag 3.0-3.1.1 er udsendt den 16. sep-
tember 2020 
Bilag 3.1.2 og 3.1.3 er udsendt den 17. 
september 2020 

Formand Anders Bondo Christensen 
indledte punktet, hvorefter Gordon Ør-
skov Madsen på vegne af Hovedstyrel-
sen fremlagde forslag 3.1. 
 
Rikke Jørgensen fremlagde på vegne af 
Brøndby Lærerforening Ændringsfor-
slag til 3.1 - forslag til kongresvedtagelse 
om implementering af A20 (forslag 
3.1.A). 
 
På baggrund af forslag 3.1 og 3.1.A, ud-
arbejdede Hovedstyrelsen Ændringsfor-
slag 3.1.B - Forslag til kongresvedtagelse 
om implementering af A20, som blev 
sendt til afstemning, hvorefter forslag 
3.1. og 3.1.A blev trukket. 
 
Forslag 3.1.B blev enstemmigt vedtaget. 



 Side 3 af 4 
 

 
Ændringsforslag stillet på kongres-
sen:  
3.1.A - Ændringsforslag til 3.1 - forslag 
til kongresvedtagelse om implemente-
ring af A20 
3.1.B - Ændringsforslag til 3.1 - Forslag 
til kongresvedtagelse om implemente-
ring af A20 
 

4. Opstilling af 
krav til OK21 

Kongressen beslutter foreningens krav 
til OK21. 
  
Der gennemføres overenskomstfor-
handlinger som planlagt ved OK21, idet 
den økonomiske  
ramme for OK21 dog forventes at være 
begrænset som følge af den økonomiske 
situation pga. COVID-19. Kongressen 
skal opstille krav til OK21. 
 
I lighed med tidligere overenskomstfor-
handlinger indstiller hovedstyrelsen, at 
kongressen vedtager principper for kon-
fliktberedskab OK 2021. 
 
Bilag udsendt før kongressen: 
4.1 - HST’s forslag til OK21-krav 
4.1.1 - Forslag til OK21-krav med kom-
mentarer 
4.2 - HST’s forslag til kongres-vedta-
gelse om konfliktberedskab OK 2021 
4.2.1 - HST’s beslutning om ’Solidariske 
krav under konflikt’ 
4.3 - Indkommet ændringsforslag  
fra Egedal Lærerkreds 
4.4 - Indkommet ændringsforslag fra 
Gentofte Kommunelærerforening 
 

Bilag 4.0-4.2.1 er udsendt den 31. au-
gust 2020 
Ændringsforslag 4.3-4.4 er udsendt 
den 15. september 2020 

 
Ændringsforslag stillet på kongres-
sen: 
4.5 - Ændringsforslag til 4.1 – Hoved-
styrelsens forslag til opstilling af krav til 
OK21 

Formand Anders Bondo Christensen 
indledte punktet, hvorefter Gordon Ør-
skov Madsen på vegne af Hovedstyrel-
sen fremlagde forslag 4.1. 
 
Henning Gebauer fremlagde ændrings-
forslag 4.3. 
 
Jeppe Dehli fremlagde ændringsforslag 
4.4 
 
Christian Hornbøll Borch fremlagde 
ændringsforslag 4.5. 
 
Thomas Agerskov fremlagde ændrings-
forslag 4.6. 
 
Flemming Ernst fremlagde ændringsfor-
slag 4.7. 
 
Mads Lund fremlagde ændringsforslag 
4.8. 
 
Formand Anders Bondo Christensen 
gav tilsagn om at forslag 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 
og 4.8 vil indgå i det videre arbejde med 
OK21, hvorved forslagene blev trukket. 
 
Ændringsforslag 4.3 blev sendt til af-
stemning, hvorved det blev forkastet af 
kongressen. 
 
Ændringsforslag 4.1 blev sendt til af-
stemning, hvorved det blev vedtaget af 
kongressen.  
 
Thomas Andreasen fremlagde på vegne 
af Hovedstyrelsen forslag 4.2. 
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4.6 - Ændringsforslag til forslag 4.1 – 
Hovedstyrelsens forslag til opstilling af 
krav til OK21 
4.7 - Ændringsforslag til forslag 4.1 – 
Hovedstyrelsens forslag til opstilling af 
krav til OK21  
4.8 - Ændringsforslag til forslag 4.1 – 
Hovedstyrelsens forslag til opstilling af 
krav til OK21 
 

Forslag 4.2 blev enstemmigt vedtaget af 
kongressen. 

10. Valg af  
formand 

Foreningen skal vælge ny formand. Jf. 
vedtægternes § 24, stk. 2 er valgperioden 
fra udgangen af kongressen den 23. sep-
tember 2020 og frem til afslutningen af 
den ordinære kongres 2023. 
 
Bilag udsendt før kongressen: 
10.0 - Valg af formand 
10.1 - Regler for valg af formand på 
kongressen 2020. 

Bilag er udsendt den 31. august 2020 
 
10.2 - Valgoplæg – Gordon Ørskov 
Madsen 
10.3 - Valgoplæg – Morten Kvist Ref-
skov 

Bilag er udsendt den 4. september 
2020 

 
10.4 - Valgoplæg – Anders Liltorp 
10.5 - Valgmøder om formandsvalg. 

Bilag er udsendt den 7. september 
2020 

 
10.6 - Valgoplæg -Pia Henriksen 

Bilag er udsendt den 11. september 
2020 
Pia Henriksen trak sit kandidatur den 
16. september 2020 

 
10.7 - Hovedstyrelsens opstilling af kan-
didat til formand. 

Bilag er udsendt den 16. september 
2020 

 

Stiller for Anders Liltorp var Rasmus 
Holme Nielsen fra Lærerstuderendes 
Landskreds 
 
Stiller for Gordon Ørskov Madsen var 
Mette Brendstrup Laursen fra Lærer-
kredsen Faxe Vordingborg 
 
Stiller for Morten Kvist Refskov var 
Maja Gundermann Østergaard fra Es-
bjerg Lærerforening 
 
Første valgrunde gav resultatet. 
Anders Liltorp: 17 stemmer 
Gordon Ørskov Madsen: 143 stemmer 
Morten Kvist Refskov: 138 stemmer 
 
Anden valgrunde gav resultatet. 
Anders Liltorp: 2 stemmer 
Gordon Ørskov Madsen: 156 stemmer 
Morten Kvist Refskov: 140 stemmer 
 
Gordon Ørskov Madsen blev hermed 
valgt, som Danmarks Lærerforening 
formand 

11. Eventuelt   
 


