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Beslutningsreferat 
 

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2. – 4. november 2021  
 

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 28. juni 2021 
1.2 - Endelig dagsorden  

Bilag er udsendt den 23. september 
2021 

1.3 - Dagsorden med formålsbeskrivel-
ser  

Bilag er udsendt den 30. august og 
ajourført den 29. september 2021 

1.4 - Program for kongressens 1. dag - 
2. november 2021 

   Bilag udsendt den 13. oktober 2021 
  

Helle Hjort Bentz og Claus Hanghøj 
blev valgt som dirigenter.  
 
Dirigenterne konstaterede, at kongres-
sen var lovligt indkaldt og dermed be-
slutningsdygtig. 

2. Forretningsor-
den og formalia 

Bilag udsendt før kongressen: 
2.1 - Forretningsorden  

Bilag er udsendt den 28. juni 2021 
 

 

Forretningsordenen blev vedtaget uden 
bemærkninger. 

3. Formandens 
beretning 

På den ordinære kongres i ulige årstal 
skal formanden afgive beretning om 
foreningens virksomhed, jf. foreningens 
vedtægter §20, stk. 2. 
 
Bilag udsendt før kongressen: 
3.0 - Formålsbeskrivelse  

Bilag er udsendt den 30. august 2021 
3.1 – skriftlig beretning 

Bilag er udsendt den 17. september 
2021 

3.2 - Tematisering af beretningsdebatten 
   Bilag udsendt d. 25. oktober 2021 

Formand Gordon Ørskov Madsen af-
lagde beretning om foreningens virk-
somhed. 
 
Herefter fulgte beretningsdebatten, som 
blev indledt med, at dirigent Helle Hjort 
Bentz konstaterede, at beretningsdebat-
ten jf. udsendte dokument 3.2 blev te-
matiseret i 7 temaer: 
 

• Lærerprofessionen 

• Folkeskolens udvikling 



 

 • Rammer om folkeskolen 

• DLF som organisation 

• Overenskomst 

• Arbejdsmiljø 

• Samfundet 
 
  
 
Lærerprofessionen  
Niels Munkholm Rasmussen, delegeret 
nr. 110 stillede: ’Forslag 3.4 - Om det 
pædagogiske fokus i de kommende år’. 
Hovedstyrelsen opfordrede til, at Niels 
Munkholm Rasmussen trak forslaget. 
Niels Munkholm Rasmussen trak efter-
følgende forslag 3.4. 
 
Folkeskolens udvikling 
Formand Gordon Ørskov Maden gav 
på hovedstyrelsens vegne tilsagn om, at: 
 
Foreningen vil igangsætte arbejdet med 
at udarbejde vores version af en inklusi-
ons tjekliste til brug for kredses og TR’s 
arbejde, herunder også til brug for lærer-
kollegiet i samarbejde med skoleledel-
sen. Tjeklisten skal det være et brugbart 
redskab for kredsens samarbejde med 
forvaltningen om prioritering af resur-
serne.  
 
Vi vil forpligte os på at give medlemmer 
helt ude på skolen mulighed for at bi-
drage med deres viden og erfaringer om 
de væsentlige faktorer, der har indfly-
delse på, at alle elever får den rette un-
dervisning og at lærerne har et godt ar-
bejdsmiljø.  
 
Tjeklisten vil også blive bragt ind i sam-
arbejde ’Sammen om Skolen’ med sko-
lens partere, herunder KL og Skolele-
derforeningen.   
 
Formand Gordon Ørskov Maden gav 
på hovedstyrelsens vegne endvidere til-
sagn om, at: 
 



 

Foreningen vil have systematisk inte-

resse for området og følge op på, hvor-

dan det går på specialskolerne og skabe 

et overblik. 

 
 
DLF som Organisation  
Lina Pedersen-Romanini delegeret nr. 
269 stillede på vegne af Lærerstuderen-
des Landskreds forslag 3.6. ”Forslag til 
kongresvedtagelse om ungeorganisering 
gennem meningsfulde politiske fælles-
skaber”. 
 
Hovedstyrelsen opfordrede til, at Lærer-
studerendes Landskreds trak forslaget. 
I den forbindelse gav formand Gordon 
Ørskov Maden på hovedstyrelsens 
vegne tilsagn om: 
  
Lærerstuderendes Landskreds har og 
skal have en vigtig rolle i unges ople-
velse af, at man som lærerstuderende 
har indflydelse på sin hverdag og sit 
fremtidige arbejdsliv. Derfor skal ho-
vedstyrelen: 

• Der skal arbejdes for at ikke læ-
reruddannede vikarer i folke-
skolen rekrutteres til lærerud-
dannelsen 

• Arbejde videre med indsatsen 
for at rekruttere unge medlem-
mer skal fortsætte, både ifm. 
den nuværende strategi for re-
kruttering og fastholdelse af 
medlemmer og i det generelle 
samarbejdet mellem DLF og 
LL.  
 

Jf. den mundtlige beretning, skal der ud-
arbejdes en masterplan, som kan af-
dække og handle på de problemstillinger 
der knytter sig til at rekruttere stude-
rende til læreruddannelsen, i samarbejde 
med de relevante parter. 
 
På baggrund af formandens tilsagn trak 
Caroline Holdflod Nørgaard på vegne af 
Lærerstuderende Landskreds forslag 3.6. 



 

 
 
Arbejdsmiljø 
Dorte Ryom Fisker delegeret nr. 195 
stillede på vegne af KSØ forslag 3.5. 
”Forslag til kongresvedtagelse vedr. di-
gitalisering”.  
 
Næstformand Dorte Lange fremlagde 
på vegne af Hovedstyrelsen ændrings-
forslag 3.5.1 ”Forslag til kongresvedta-
gelse vedr. digitalisering” til forslag 3.5. 
KSØ trak på den baggrund forslag 3.5 
og kongressen vedtog enstemmigt for-
slag 3.5.1.  
 
Kongressen godkendte enstemmigt for-
mandens beretning. 
 

4. Princippro-
grammet 

Formålet med at dagsordenssætte prin-
cipprogrammet på kongressen er at be-
handle udvalgte dele af principprogram-
met.  
 
Bilag udsendt før kongressen: 
4.0 - Formålsbeskrivelse  
   Bilag udsendt den 30. august 2021 
4.1 - Tilføjelse til principprogrammet 
om skolen i en digital verden 
   Bilag udsendt den 13. oktober 2021 
4.1.1. – Principprogrammet 
   Bilag udsendt den 13. oktober 2021 
4.2 - Forslag vedr. tilføjelse til princip-
programmet om pensionistarbejdet i 
foreningen  
   Bilag udsendt den 17. september 2021 
4.2.1 - Principprogrammet 
   Bilag udsendt den 17. september 2021  
 

Formand for undervisningsudvalget Re-
gitze Flannov fremsatte på vegne af Ho-
vedstyrelsen forslag 4.1 til ændring af 
principprogrammet.  
 
Verner Kihm Baltzer delegeret nr. 162 
fremsatte ændringsforslag 4.3 til forslag 
4.1. Hovedstyrelsen tilsluttede sig æn-
dringsforslag 4.3, som blev indarbejdet i 
forslag 4.1 forud for afstemning. 
 
Grethe Funch Pedersen delegeret nr. 
260 fremsatte på vegne af fraktion 4 for-
slag 4.2 til ændring i principprogrammet.  
 
Niels Munkholm Rasmussen delegeret 
nr. 110 fremsatte ændringsforslag 4.4 til 
forslag 4.1. Regitze Flannov opfordrede 
på vegne af Hovedstyrelsen Niels 
Munkholm Rasmussen til at trække for-
slag 4.4. Niels Munkholm Rasmussen 
fastholdte forslag 4.4.  
 
Marianne Toftgaard delegeret nr. 26 
fremsatte ændringsforslag 4.5 af princip-
programmet.  
 
Afstemninger 
Der blev afholdt 4 afstemninger i ne-
denstående rækkefølge: 
 



 

Forslag 4.1. Kongressen forkastede ho-
vedstyrelsens forslag 4.1 med stem-
merne 129 for, 140 imod og 7 undlod at 
stemme. 
 
Forslag 4.4. Kongressen forkastede æn-
dringsforslaget fra Niels Munkholm 
Rasmussen.  
 
Forslag 4.5. Kongressen forkastede for-
slaget fra Marianne Toftgaard. 
 
Forslag 4.2. Kongressen forkastede for-
slag 4.2 fra Fraktion 4.  
 

5.  Ændring af 
dele af Danmarks 
Lærerforenings 
vedtægter 

Kongressen skal behandle indkomne 
forslag til vedtægtsændringer. 
 
Bilag udsendt før kongressen: 
5.0 - Formålsbeskrivelse 
   Bilag er udsendt den 30. august 2021 
5.1 - Forslag om ændring af vedtægter-
nes reference til offentliggørelse af in-
formationer i medlemsbladet  
   Bilag udsendt den 30. august 2021 
5.2 - Forslag om ændring af vedtægter-
nes bestemmelser om ret til medlem-
skab  
   Bilag udsendt den 30. august 2021 
5.3 - Forslag om ændring af foreningens 
karensbestemmelser  
   Bilag udsendt den 30. august 2021 
5.4 - Forslag om ændring af vedtægter-
nes bestemmelser om udmeldelse ifm 
blokade  
   Bilag udsendt den 30. august 2021 
5.5 - Forslag om ændring af foreningens 
fuldmagtsregler 
   Bilag udsendt den 30. august 2021 

 

På vegne af hovedstyrelsen fremlagde 
formand for Arbejdsmiljø- og Organisa-
tionsudvalget, Thomas Andreasen ved-
tægtsændringsforslag 5.1 -5.5. 
 
Kongressen tiltrådte:  

• Forslag 5.1 om ændring af ved-
tægternes reference til offentlig-
gørelse af informationer i med-
lemsbladet 

• Forslag 5.2 om ændring af ved-
tægternes bestemmelser om ret 
til medlemskab 

• Forslag 5.3 om ændring af for-
eningens karensbestemmelser 

• Forslag 5.4 om ændring af ved-
tægternes bestemmelser om ud-
meldelse ifm. blokade 

• Forslag 5.5 om ændring af for-
eningens fuldmagtsregler 

 

6. Årsrapport for 
2019 og 2020 

På den ordinære kongres i ulige år skal 
hovedstyrelsen, jf. foreningens vedtæg-
ter, § 20, stk. 2, fremlægge de samlede 
regnskaber for de 2 foregående regn-
skabsår. 
 
Bilag udsendt før kongressen: 
6.0 – Formålsbeskrivelse 
   Bilag udsendt den 30. august 2021 
6.1 - Årsrapport 2019 

Sekretariatschef Bo Holmsgaard frem-
lagde årsrapporterne for årene 2019 og 
2020. Kongressen godkendte årsrappor-
terne for 2019 og 2020, og gav decharge 
til regnskaberne. 
  



 

   Bilag udsendt den 30. august 2021 
6.2 - Årsrapport 2020 
   Bilag udsendt den 30. august 2021   
6.3 - Beretning 1920 
   Bilag udsendt den 29. september 2021 
    

7. Fastsættelse af 
kontingentet for 
2022 og kontin-
gentramme for 
2023 

På den ordinære kongres i ulige år skal 
hovedstyrelsen fremkomme med indstil-
linger vedrørende kontingent for det 
næstfølgende regnskabsår samt kontin-
gentramme for det derefter følgende 
regnskabsår, jf. foreningens vedtægter § 
20, stk. 2. 
 
Bilag udsendt før kongressen: 
7.0 – Formålsbeskrivelse 
   Bilag udsendt den 30. august 2021   
7.1 - Forslag til kontingent for 2022 og 
kontingentramme for 2023 
   Bilag udsendt den 30. august 2021   
7.1.1 - Beretning1920 
   Bilag udsendt den 30. august 2021   
    

Formand Gordon Ørskov Madsen ind-
ledte punktet og gennemgik hovedsty-
relsens indstilling til kongressen. 
Hovedstyrelsen indstillede følgende til 
kongressen:  

• at det centrale kontingent for 
aktive medlemmer (fraktion 1-
3) øges med 10 kr. månedligt i 
2022 til i alt 2.676 kr. om året 
med en vægtet effekt på kontin-
gentet for øvrige aktive med-
lemsgrupper 

• at kontingentet for fraktion 4 
ekskl. IMAK øges med 4 kr. 
månedligt i 2022 til i alt 900 kr. 
om året med en vægtet effekt 
på kontingentet for øvrige pen-
sionerede medlemsgrupper 

• at kontingentet for de lærerstu-
derende fastholdes på 468 kr. 
om året 

• at der fastsættes en kontingent-
ramme for 2023 på 1,29 pct. 
Kontingentrammen er på 
samme niveau som tidligere år 
og forventes ikke at komme i 
anvendelse 
 

Hovedstyrelsen indstillede videre:  

• at der ikke henlægges til Særlig 
fond. 

• uændret bidrag til Understøttel-
seskassen på 1/105 af kontin-
gentet for almindelige medlem-
mer ekskl. medlemmer af 
IMAK og Lærerstuderendes 
Landskreds (jævnfør § 8, stk. 3 i 
foreningens vedtægter). 

 
Kongressen vedtog forslag 7.1 fastsæt-
telse af kontingentet for 2022 og kontin-
gentramme for 2023.  
 



 

8. Valg af revisor 
og revisorsupple-
ant for perioden 
1.1.2022 – 
31.12.2025 

Bilag udsendt før kongressen: 
8.0 – Formålsbeskrivelse 
   Bilag udsendt den 30. august 2021   

Kongressen valgte Thomas Rasmussen 
delegeret nr. 155 til revisor og Ulla 
Koch Sørensen, delegeret nr. 226 til re-
visorsuppleant for perioden 1.1.2022 – 
31.12.2025 

9. Eventuelt  Flere delegerede bad om ordet mhp at 
kommentere på afviklingen af kongressen. 
 
Herefter takkede dirigent Claus Hanghøj 
på vegne af dirigenterne for god ro og or-
den, inden formand Gordon Ørskov Mad-
sen erklærede kongressen for afsluttet. 
 

 

 
 
 
 
 

 


