
 

 

Årsmødeaften  

mandag d. 31. oktober 2022 i personalerummet på Søndersøskolen 

Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse 

  

Beslutningsreferat: 

1. Valg af dirigent: Conni 

2. Valg af referent: Elisa 

3. Nyt fra Furesø Lærerkreds v. Louise Brandt, formand:  

Fortalte bl.a. om den store udfordring med et højt antal inklusionsbørn, der ’fylder’ i 

budgettet. At der er et godt samarbejde mellem kredsen og skoleforvaltningen, sådan at 

betingelserne for skoledriften trods alt fungerer ok trods besparelser. Der arbejdes med 

nye planer for skolefritidsordningen, og der er et stort ønske fra kredsen om at afprøve 

frikommuneforsøg, som det fx foregår i Helsingør og Holbæk. 

 

4. Beretning: aflagt i flg. tidligere vedlagt dokument 

5. Regnskab: aflagt i flg. tidligere vedlagt dokument 

6. Budget: aflagt i flg. tidligere vedlagt dokument 

7. Ændringsforslag til forretningsorden pkt. 6, fremsat af aktivitetsudvalget: 

I dag afholder vi valgmøde til FAK samtidig med F4’s årsmøde. Dette har vi for nuværende 
ikke nogen fast aftale om med kredsen, men aktivitetsudvalget finder det rigtigt, at der 
fremover kan være mulighed herfor. 
Der kan imidlertid være forskellige udfordringer med at tilpasse F4’s årsmøde med valg af 
kredsrepræsentanter (i lige år), hvis årsmødet udelukkende ligger i november måned. Ifølge 
erfaringer fra nuværende kredsrepræsentant, ville det være bedre at afholde mødet før 
efterårsferien, sådan at eventuelle valgte kredsrepræsentanter har mulighed for at 
forberede sig til det endelig FAK-valg i november, hvis man stiller op som årsmødekandidat. 
Aktivitetsudvalget foreslår derfor følgende ændring til vor forretningsorden, sådan at der 
fremover er en fleksibilitet for tilpasning af mødedato. 
 
Forretningsorden pkt. 6. Teksten ønskes således ændret til: 
Bestyrelsen/aktivitetsudvalget vælges på Fraktion 4’s årsmøde, der kan afholdes i 
månederne september, oktober eller november, hvor formanden for gruppen aflægger 
beretning. 
 
Blev vedtaget. 
 

8. Valg til aktivitetsudvalg. 5 personer er det optimale. 
Conni Carlsson og Elisa Krüger genopstiller. Mads Pedersen blev valgt ind. 

 

 

 



 

9. Beretning fra kredsrepræsentant og årsmødedeltager (Birgit Fixen) om ’Det forpligtende 
fraktion 4 samarbejde i Nordsjælland’ (FAK).  
Birgit uddybede vigtigheden om samarbejdet, så der kan opnås indflydelse. Fx et ønske om 
mulighed for at slå flere af de eftertragtede faglige seniorkurser op. Orienterede om 
’Faglige Seniorer’, som vi alle er med i. Birgit blev enstemmigt valgt som vores 
repræsentant til at gå videre til næste valgrunde, der afholdes i Frederikssund Kommune 
senere i uge 44. Det kan nu efterfølgende berettes, at Birgit blev valgt ved dette møde, 
sådan at vi i Furesø nu igen har en lokal repræsentant i det forpligtende regionale 
kredssamarbejde under DLF.  
 

10. Eventuelt 

Spørgsmål om medlemstal i Fraktion 4: 120 medlemmer. Heraf 33 uden betaling. 
Der blev mindet om muligheden for at deltage i Åbent Kursus 28. – 29. januar 2023 på 
Sinatur Hotel Storebælt. 

 

 

Efter årsmødet var der sandwich og et glas vin, og således opkvikkede kunne forsamlingen tage 

imod Jeannet Ulrikkeholm, der præsenterede publikum for en buket af kendte sange. Der var 

mulighed for selv at synge med på de fleste. Der blev også læst op af (for de flestes 

vedkommende) ukendte tekststeder fra biografier over netop forfatterne til nogle af aftenens 

sange.  

Jeannet Ulrikkeholm med diverse instrumenter på Søndersøskolen 
Foto med tilladelse af Ulrikkeholm 


