
Generalforsamling i Pædagogisk læringscenterForening 
Lokalkreds Sjælland og Øer 
Den 10. april 2019 kl.18.30 - 20 
Tilstede: Camilla, Marlene,Anna, Kaja, Mette, AnneLene, Charlotte, Anna, Tina  og 
Janne 
 
Referat for den ordinære generalforsamling: 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Tina Svarre 
Tina Svarre har godkendt at være dirigent. 
 
2. Formandens beretning 
 
Året begyndte med  kulturtur til den 9. juni til  
Æglageret - rundvisning kl. 10 
Nyvang -  frokost derefter rundvisning kl. 13-16 
Det var en super god dag , kun synd at så få, fik glæden af de to gode rundvisere. 
 
Efter sommerferien var det store emne : Ny struktur og dette var især om vi skulle 
nedlægge lokalkredse og have en bredere landstyrelse. Dette arbejdede 
strukturudvalget med og der kom i efteråret et forslag ud, som vi debaterede til 
repræsentanskabsmødet i november. 
 
Repræsentanskabsmødet i november var som sædvanlig en god oplevelse, med 
spændende indslag om digital læsning og gode debatter. 
 
På bestyrelsesmøderne i årets løb er der blevet udvekslet ideer og bekymringer , vi har 
bl. a været i Hvalsø og set, hvordan de som en del af et kunstprojekt har fået et meget 
spændende miljø på PLC. 
 
Fremtiden for lokalkredsen er til diskution til dette møde, men antalllet af mulige 
medlemmer falder da plc beskæres og mange går på pension, og der ikke kommer nye. 
 
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
Indtægter 37187.76 
Ingen indtægter i 2018 (trods Rykker) 
Ved ikke vor mange medlemmer der er minus medlemsliste. 
Møder: Kørsel 4653,2 og spisning - SE driftregnskab…… 
Omkostninger indestående 27.121,89 kalenderår 
Lokalkredsen mangler indtægter til næste år (2019) 
Vi burde få 18.000,00 i indtægter (medlemmernes) 
• DET ER IKKE ET RETVISENDE REGNSKAB; DA VI IKKE HAR 
KONTINGENTET MED. 



 
4. Ny struktur i PLCF. Skal vi have en lokalkreds eller skal 
den nedlægges? 
På mødet i Hvalsø besluttede de der var tilstede at fortsætte - på mødet i dag fortsættes 
samtalen og der besluttes at fortsætte, så længe der er penge og vi kan tage på 
repræsentantsskabsmøde. 
Hvad kan VI gøre? Og hvad har vi gjort 
Invitation af forfattere, kulturture og tilbud om forskellige arrangementer, 
netværksmøder o.a 
Overvejelser i landsstyrelsen(om nedlæggelse af lokalkredse) måske stærkere i 
landsstyrelsen? 
Svært at hyre folk til Landsstyrelsen /rekrutere. 
Der mangler folk i lokalkredse og bestyrelser. 
Der er forskelle på lokalkredse, men ikke på landsplan - jyder vil gerne have 
lokalkredse. 
IDE! Arrangementsudvalg i de forskellige landsdele. 
Formål for vores lokalkredse (se vedtægter Sjælland og Øer)  
Hvordan involverer vi medlemmerne? 
• Hvis vi skal fortsætte skal der styr på medlemstallet og de penge der kommer ind 
aktiveres til kommende arrangementer og andet. 
 
Vedtægtsændringer Justering af vedtægter ved udmelding af Skolekom, kende 
medlemmers mail-adresser. 
4.A  : Justering- da skolekom lukker kan vi ikke….? 
Skolekomkonferencen skal erstattes via hjemmesiden (medlemmer orienteres Sjælland 
og Øerne) 
 
5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af 
kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontigent. 
Første fået regning for rep.sk. møde  i 2019 for (2018) 
Beslutning: Uændret kontigent 
Hvis færre medlemmer har vi et problem. 
Budget 2019-20 vedtaget. 
 
6. Valg ifølge § 5 , Kaja og Janne er på valg. 
Begge er villige til genvalg. 
§ 5 - Formanden vælges ulige år. 
Formanden:  Mette genvælges 
Kasserer: Kaja - bestyrelsesmedlem  
Referent: Janne - bestyrelsesmedlem 
1.supleant: Charlotte 
2 Suppleant: Camilla Bagger 
Revisor: karina Jensen  
Revisor supleant: Claus Burild ? 



 
7. Evt. 
Mette afsluttede med at rette en tak til Anne-Lene for sit gode arbejde i lokalkredsen 
hun vil gerne fortsat være med i konferencen. 
Tak til dirigent Tina Svarre for  styre mødet på god og konstruktiv måde. 
Tak til Marlene for at arrangere mødet på Ragnarok med fin bespisning og rundvisning. 
 
Ref. janne  
 
 
 
 


