
Referat fra Generalforsamlingen d. 23-3-2011 

Valg af dirigent: 

 Børge Pedersen vælges uden modkandidater og han konstaterer at generalforsamlingen er lovlig 

Bestyrelsens beretning: 

Peter Ølgaard mindedes 3 bortgåede medlemmer, og går videre med at fortælle om foreningens arbejde i 

årets løb. 

I foreningen er der indtrådt 2 nye bestyrelsesmedlemmer + en ekstra person. Bestyrelsen deltager i 

formandsmøder og regionsmøder, forskellige udvalg og 1. maj arrangementet. 

 Der er afholdt medlemsmøder, dog med ikke så stor deltagelse af medlemmerne. På regionsbasis afholdtes 

også et møde med stor deltagelse. 

 Der er indført et nyt system med fagligt og pædagogisk tillæg, og de fleste der har søgt har fået tildelt 

tillægget.  

Atl er desuden bisidder ved afskedigelser og der er to afdelinger der er blevet nedlagt. Forening har 

arbejdet på at gøre vilkårene, for de afskedigede medlemmer så gode som overhovedet muligt.  

Arbejdstidsaftalen udløber her d. 1-4 og der er startet nye forhandlinger.  I Uddannelsesforbundet er tiden 

gået med at drøfte OK11. Der er valgt en ny næstformand Børge Pedersen i stedet for Jan Hjort. 

På skolen er der ved at ske en udspaltning af Erhvervs Akademiet og ATL følger med i, om reglerne 

overholdes. 

Der ikke så meget samarbejde i SU. Skolen vil gerne diktere hvad der skal gøres.  Der er flere sager som ATL 

har været involveret i.   

Kommentarer til beretningen: 

• Der kommer et spørgsmål om at der på skolen fra 1-8, skal køres EUX.  Hvilke aftaler ligger for 

disse. 

Peter Ølgaard: Det er uddannelsespakker og det må umiddelbart være rimeligt at der gives de samme 

satser som det tidligere har været honoreret ATL er opmærksom på problemet. 

• Er der nogle muligheder i at være på forkant med nedgangen i AMU. 

Børge Pedersen: På Amu Vest har man besluttet at sende 15 medarbejdere på PD. Med denne uddannelse 

kan der søges SVU.  Det koster selvfølgelig skolen lidt men det kunne måske være en mulighed hos os. ATL 

vil tage sagen op, kunne det være en mulighed  

Beretningen er godkendt.  

Regnskab og budget 



Børge Bjerreskov gennemgår regnskab. 

Regnskabet Godkendt. 

Børge Bjerreskov gennemgår budget. 

Arbejdsprogram: 

Martin Olesen: Der har været to udvalg, et fagpolitisk og et uddannelsespolitisk udvalg. Disse to udvalg har 

arbejdet med arbejdsprogrammet og der er ændret i programmet således at der ikke er direkte udvalg 

nedsættes udvalg når det skønnes nødvendigt.  Derudover er der sket nogle enkelte ændringer, lidt er 

fjernet og lidt er tilføjet. 

Kommentarer: Det ønskes indarbejdet i arbejdsprogrammet, at der i ATL arbejdes med, at få ledelsen til at 

inddrage medlemmerne i at fremkomme med gode alle de gode forslag og ideer til fremme af 

beskæftigelsen/elevindtagelsen i afdelingerne. Dette vil blive indført. 

 Det ønskes at derunder ”Kompetenceudvikling” arbejdes på at der afsættes et beløb i skolen budget, til 

kompetenceudvikling.  Peter Ølgaard: Det har tidligere stået i arbejdstidsaftalen, men er taget ud da det 

ikke ønskes at der skal ske kompetenceudvikling i forberedelsen, men at det skal være øvrig tid.  

Indkomne forslag: 

Bestyrelsen har to forslag til ændringer til Foreningens vedtægter.  

Forslagene vedtages. 

Fastsættelse af kontingent:  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Vedtages: 

Valg:  

Revisor Erik Norholdt og Jørn Stovgaard, suppleanter på valg, Begge er valgt. 

Evt. 

Børge Pedersen uddeler et emblem til vores fane for at have deltaget i den Stiftende Kongres i Uddannelses 

Forbundet. 

Børge Pedersen afslutter generalforsamlingen 

 

 

 


