
Referat af ATL’s generalforsamling 20.03.2018 
 

Valg af dirigent Uddannelsesforbundets næstformand Morten Bay blev valgt. 

Bestyrelsens beretning Peter Ølgaard aflagde bestyrelsens beretning. 
Sagen om opgaveoversigter fortsætter. Efter at først ATL og derefter 
Uddannelsesforbundet forgæves havde søgt at opnå et forståelse med 
ledelsen om opgaveoversigternes indhold, har Lærernes 
Centralorganisation skrevet til Moderniseringsstyrelsen og foreslået en 
fælles vejledning af parterne på skolen. Det har ledelsen afvist og i øvrigt 
taget meget fortrydeligt op: Først aflyste man et seminar for SU’erne (der 
intet har med sagen at gøre), og dernæst brugte direktøren 
sommerferietalen til at kritisere Uddannelsesforbundet. Helt uhørt. 
 
Ledelsen har opsagt vores TR-struktur, så vi fremover kun skal være to 
TR’er i stedet for syv og ingen fælles-TR. Der har været afholdt mægling 
om sagen uden resultat. Vi kæmper for at få den gamle struktur tilbage. 
 
Ledelsen opsagde sidste år lærernes lønaftale. I stedet er der nu en 
lønpolitik vedtaget af HSU. Erfaringerne med det første 
forhandlingsforløb er blandede, vi ville foretrække at få en lønaftale igen. 
Det lykkedes os at få en aftale om, at lærere med 2 og 5 tildelinger af det 
fagligt/pædagogiske tillæg vil få det permanent. 
 
Moderniseringsstyrelsens tolkning af anonymitetsregler har gjort, at 
TR’er nu ikke længere bliver forhåndsorienteret ved afskedigelser. Vi 
arbejder på at beholde de nuværende regler. 
 
Skolen er i proces med en fusion med Langkaer Gymnasium. Vi har tager 
initiativ til møder med medarbejderrepræsentanter, TR og SU-
medlemmer herfra for at sikre medarbejderne i processen. 
 
Skolen er gået over til deltidstilmelding til PD og enkeltmodul (10 ECTS-
point) og i den forbindelse halveret tidsressourcen til deltagerne. Vi har 
desværre ikke forhandlingsret på området, men ATLs anbefaling er, at 
man holder regnskab med sine timer, og at man i øvrigt ikke er forpligtet 
til at bruge sin fritid på dette. 
 
ATL har også på andre punkter mødt modstand fra skolens ledelse. Man 
har modarbejdet, at vi kunne sende delegerede til 
Uddannelsesforbundets kongres, og at disse kunne frikøbes, og at 
TR’erne har kunnet mødes i arbejdstiden. 
 
OK18 er i fuld gang. Der har været arrangeret medlemsmøder om 
forløbet og der afholdes demonstration i samarbejde med de øvrige 
faglige organisationer i Aarhus. 
 
Medlemstilbud: Vi har igen været og er stadig medarrangører af byens 1. 
maj. Til oktober deltager vi atter i Åbent medlemsmøde på Slettestrand. 
 



Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Regnskab Christian Damsgaard fremlagde foreningens regnskab, der blev 
enstemmigt godkendt. 

Arbejdsprogram Bestyrelsens forslag til arbejdsprogram blev enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag Bestyrelsen havde foreslået: 

I § 6 stk. 1 indsættes efter første afsnit: 

Generalforsamlingen vælger desuden et bestyrelsesmedlem fra hvert af 

de chefområder, der ikke har en tillidsrepræsentant repræsenteret i 

bestyrelsen. 

Bemærkning: Hvis TR-strukturen ændres i generalforsamlingsperioden 

2018-19, indtræder de valgte TR’er i bestyrelsen i stedet for de 

generalforsamlingsvalgte. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Fastsættelse af budget og 
kontingent 

Christian Damsgaard fremlagde bestyrelsens forslag til budget, der blev 
vedtaget. Bestyrelsen havde endvidere forslået følgende: 
 
Kontingentet forslås uændret til 80 kr./md. Bestyrelsen bemyndiges til, i 

tilfælde af at der pålægges konfliktkontingent af forbundet, at nedsætte 

kontingentet eller lad det bortfalde for resten af 

generalforsamlingsperioden. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Valg Formand: Peter Ølgaard (TR for Erhvervsdiv.) 
(Anders Fuglsang Simonsen er valgt til TR for Ungediv. og forventes 
udpeget til næstformand af den nye bestyrelse.) 
Kasserer: Christian Damsgaard 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Peter Hassert (Transport) 
Morten Bejstrup (IT og Teknologi) 
Michael Dahl (Trends og Gastronomi) 
Brynjolf Skaalum (Medie og Service) 
Revisor: Eli Christensen 
Revisorsuppleant: Lasse David Povlsen 

Evt.  

 
Efter generalforsamlingen orienterede Morten Bay om OK18. 


