Referat fra generalforsamling i Historielærerforeningen d. 31/10/19
-

Valg af referent: Amalia Bonné

-

Valg af ordstyrer: David Kyng

-

Formandens beretning:
Lars Henriksen redegør for de forskellige opgaver og aktiviteter bestyrelsen har udført.
Beretningen kan læses her. https://historielaerer.dk/bestyrelsens-beretning-for-2017-2019/
- Der mangler en ny repræsentant for afholdelse af kurser i Østjylland.
- Bestyrelsen har kunne mærke, at antallet af deltagere til kurser er faldet som følge af
generelle besparelser på uddannelserne.
- GLE og bestyrelsen har indgået et samarbejde om administration af tilmelding til kurser.
- Der er sket et fald i medlemstal for første gang i ti år.
- Noter er blevet revideret og opgraderet, for at give medlemmerne en bedre læseoplevelse,
hvilket har medført stigende udgifter. Bestyrelsen foreslår en stigning i kontingent i det
kommende år og frem.
- Bestyrelsen har diskuteret, muligheden for at få forfattere til at skrive artikler i Noter mod
betaling, men har besluttet at fortsætte den nutidige ordning.
Bestyrelsen har desuden diskuteret muligheden for at lægge en gratis digital version af Noter
på foreningens hjemmeside, men har besluttet, at Noter udelukkende skal sendes til
foreningens abonnenter.
- Lars Henriksen har etableret hjemmesiden www.historielærerforeningen.dk i frustration
over Facebooks monopol på vidensdeling. Bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil
bruge hjemmesiden mere aktivt.
- Bestyrelsen har løbende været taget med på råd af fagkonsulenten, som bestyrelsen har
haft et godt samarbejde med.
Lars Henriksen takker af som formand og siger tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Der bliver spurgt fra forsamlingen, hvad bestyrelsen mener om de nye lærerplaner.
Bestyrelsen har generelt været glad for et øget fokus på historiebrug. Bestyrelsen mener, det
er positivt, at alle gennemgåede forløb ikke nødvendigvis skal opgives til eksamen .
Den store udfordring har ligget i strukturen og planlægning b.la. af tidpunktet for SRP på
STX. Ligeledes opleves der planlægningsmæssige udfordringer bl.a i KS på HF. Bestyrelsen

håber, at medlemmerne vil skrive til bestyrelsen om erfaringer og spørgsmål vedrørende
lærerplaner og de ændringer, der er sket i forbindelse med de nye lærerplaner. Der har været
en dialog med GL om arbejdsforhold og planlægning i forbindelse med de nye lærerplaner.
Heidi Funder beretter, at fagkonsulenten har lovet, at han vil skrive en afklaring vedrørende
de nye lærerplaner til medlemmerne.
Det bliver kommenteret fra forsamlingen, at flere bør støtte op om hjemmesiden.
-

Kasserens beretning:

-

Regnskabsfører Peder Kragh fremlægger budget.

-

Der har været et skred i budgettet i forhold til Noter jf. formandens beretning.

-

Det blev sidste år besluttet, at GLE skulle administrere kursuskassen, og at administrationen
skulle overgå til GLE. Kursuskassen står på nuværende tidspunkt i Nykredit Bank og skal
sammenlægges med foreningens andre konti.

-

Foreningen har prioriteret at have et stort kursusudvalg.

Det bliver kommenteret fra forsamlingen at udgiften til Historiekonkurencen skal have en større
post, så der ikke sker en budgetoverskridelse.
Det bliver kommenteret, at man kan være kritisk overfor, at foreningen har aktier i Danske
Bank. Det bliver bemærket, at det kan være omstændeligt, at sælge aktierne, men man kan
overveje, om foreningen overhovedet må eje aktier.
Det bliver kommenteret, at der kunne være et større kursusudbud i København. Det har historisk
set været lettere at samle medlemmer til kurser i Odder end f.eks. i København. Bestyrelsen er
opmærksom på, at der skal sættes mere gang i kurserne. Den tidligere regionssekretær
kommenterer, at det kan være svært, at samle kursister i København. Det kan skyldes en større
konkurrence i kulturelle tilbud i hovedstadsområdet. Det bliver foreslået, at der laves et
arrangement i forlængelse af Historiske Dage i foråret.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 50kr. Sidst kontingentet steg var i 2001.
Det bliver foreslået, at kontingentet og abonnementsprisen på Noter skal være den samme.
Det bliver besluttet, at stemme om forslaget.
Der er uenighed om, hvorvidt kontingentet skal stige. Det bliver besluttet, at stemme om
forslaget.

1. Der stemmes om, hvorvidt abonnementer skal betale, det samme beløb som medlemmer.
Forslaget er vedtaget.
2. Der stemmes om bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 425,- Der er 33 som
stemmer for, og fem stemmer for uændret kontingent.
Posten til Historiekonkurencen ændres så den stiger med 5000,Budgettet bliver vedtaget af forsamlingen
Forslag til vedtægtsændringer:
1. Det foreslås, at foreningen ændrer navn fra ”Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF”
til ”Historielærerforeningen”, sådan at lærere fra HHX og HTX inkluderes, og navnet bliver
mere fængende.
Forslaget vedtages.
2. Det foreslås, at §2 ændres til: ”Foreningens formål er at virke til gavn for
historieundervisningen på gymnasiale uddannelser, og i samarbejde med GL at arbejde for
forbedring af arbejdsforholdene for medlemmerne.”
Forslaget vedtages.
3. Det foreslås, at §4 ændres til: ”Enhver, der underviser i historie ved en gymnasial
uddannelse, kan optages som medlem i foreningen. (Slettet passus). Et medlem, som
ophører med undervisningsvirksomhed, kan bevare sit medlemskab i foreningen.”
Forslaget vedtages.
4. Det foreslås, at §5 ændres til: ”Ordinær generalforsamling afholdes inden årsskiftet i ulige
år. Den indvarsles mindst 1 måned før afholdelsen ved bekendtgørelse enten i
Gymnasieskolen eller i foreningens medlemsblad eller ved udsendelse af skrivelser til
foreningens medlemmer. Bekendtgørelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden for
generalforsamlingen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden skal meddeles
foreningens medlemmer forud for generalforsamlingen”
Forslaget vedtages.
5. Det foreslås, at §6 ændres til: ”På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 9
medlemmer. (slettet passus). Der vælges endvidere en suppleant ved særskilt afstemning.

Sammen med den endelige dagsorden udsender bestyrelsen en liste over de på dette
tidspunkt foreslående kandidater. Kandidater kan også foreslås på generalforsamlingen. Der
vælges endvidere en revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand
og kasserer og fungerer til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan nedsætte
udvalg til behandling af forskellige sager
Forslaget vedtages
Valg til bestyrelsen:
Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller 5:
•

Lars Visti – Frederiksborg Gymnasium og HF

•

Kristian Arentsen – Duborg skolen

•

Winnie Færch – Espergærde Gymnasium

•

Lasse Taagaard – Nørresundby Gymnasium og HF

•

Heidi Funder – Rødkilde Gymnasium

Disse medlemmer stiller op som nye bestyrelsesmedlemmer:
•

Mirela Redzic - Vejen Gymnasium

•

Espen Espersen - Egå Gymnasium

•

Niels Nøddebo - KVUC

•

Amalia Bonné - Den franske skole

Alle ni vælges til bestyrelsen
Birgitte Thomassen vælges som suppleant
Rasmus Østergaard vælges som revisor.
Eventuelt: Der spørges til muligheden for, at medlemmer får flere medlemsfordele bl.a. på entre til
museer og lign. Dette har bestyrelsen forsøgt tidligere uden held.

