Referat – Generalforsamling i Engelsklærerforeningen 8. marts 2018
Bodil Hohwü Nielsen bød velkommen på bestyrelsens vegne.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Finn Agger, Tørring Gymnasium.
Referent: Diana Stråsø Kjær, Køge Gymnasium.
2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt af dirigent og forsamling.
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
Bodil fremlagde formandens beretning, som optrykkes i fuld ordlyd i kommende nummer af AngloFiles.
Beretningen er godkendt af dirigent og forsamling.
4. Kasseren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Stig Lægdsgaard Madsen fremlagde det reviderede regnskab. Teknikken drillede, så vi kunne ikke i første
omgang kunne få tallene på tavlen, men regnskabet kom på tavlen til sidst.
Summa summarum er regnskabet er sundt og robust. Foreningen har et overskud i 2017 på 43.000-, hvilket
er godt gået. Vi har tjent pengene på kurser, selvom det ikke er meningen. Der var budgetteret med
underskud på kursuskontoen, men reformkurserne bragte et kæmpe overskud i kassen. Desuden fik vi
midler fra UVM til udvikling af reformkurser. Omsætning i 2017 på 753.000. Stor udgiftspost var afstemning
ved kampvalg til bestyrelsen, som kostede 45.000.
Gode forslag til brug af overskuddet modtages og fremsættes også under punktet eventuelt. Budget og
regnskab afviger således fra hinanden, men i positiv retning pga. den store opbakning til reformkurserne.
Fra salen blev der kommenteret, at forbrug af penge skal være meningsfuldt for medlemmerne. Det er
bestyrelsen og forsamlingen enige i.
Godkendelse udskydes til senere på mødet.
Ved genoptagelsen af regnskabsbehandlingen gennemgik Stig årsregnskabet for 2017, herunder de enkelte
poster under indtægter og udgifter for 2017.
Spørgsmål til regnskabet fra salen:
Renter på obligationer: er det stort ift. indeståendet? Professionelle har set på det, men foreningen beder
nogen se på det igen.
Baggrund for den øgede mødeaktivitet ift budgettet? Kampvalghandlingen blev budgetteret under
mødeaktiviteten.
Det reviderede regnskab blev godkendt af dirigent og forsamling.
5. Fastsættelse af kontingent og budget

Kontingentet foreslås af bestyrelsen fastholdt, da vi har faldende medlemstal.
Forslag om at hæve budgettet med 90.000,- til brug på New York Times, The Guardian og Enotes for at
gavne også de medlemmer, som ikke får bevilget kursusaktivitet. Så kan vi revidere tiltaget om to år.
Forslag om at sætte prisen på årskurset ned? Svar fra bestyrelsen er, at prisen ikke er årsag til, at man ikke
får kurset bevilget. Det skyldes skolens udgifter til tid og løn.
Bodil Hohwü Nielsen redegjorde for årelangt overskud på egenkapitalen, og at der derfor bevidst
budgetteres med et underskud i 2018 på en måde som kommer medlemmerne til gode. Stig forelagde
budgettet. Indtægterne forventes faldet lidt ift 2017 pga. faldende medlemstal. Indførelse af ny budgetpost
”abonnementer”, pga. ønsket om at investere i abonnement til medlemmerne til New York Times og
ENotes, samt støttebeløb til The Guardian. Posteringen ”Blad” er budgetrammen for AngloFiles er 500.000,
ligesom i 2017, mest af hensyn til ikke at komme i bekneb for penge. Som regnskabet for 2017 viser, så
bruges der ofte ikke hele budgetrammen. Der budgetteres derfor med underskud på 176.361,- kr.
Budgettet blev godkendt af dirigent og forsamling.

6. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes §7 stk 1 og
2. ”Skriftlig elektronisk procedure bestemt af bestyrelsen”.
Bodil Hohwü Nielsen begrundede forslaget med henvisning til medlemsønsket på generalforsamlingen
2017 om, at kunne foretage valg til bestyrelsen elektronisk. Forsamlingen samlet sagde samlet: ”God ide”,
og forslaget blev vedtaget med klart overvejende stemmer for, og 1 stemme imod.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Tre på valg, alle ønsker genvalg.
Ingen opstillinger modtaget. Bodil Aase Frandsen Schmidt, Stig Lægdsgaard Madsen og Lise Fossø er alle
genvalgt af forsamlingen.
8. Valg af suppleant. Janet Furtado, som ønsker genvalg.
Janet er genvalgt
9. Valg af to revisorer
Colin Cessford genvagt og Anders Mark Andersen nyvalgt.
10. Evt.
Bestyrelsen uddybede forslaget om at købe medlemskab til New York Times og Enotes. Begge sider blev
præsenteret af Bodil Aase Frandsen Schmidt. Begge dele vurderes at kunne gøre livet lidt lettere i
dagligdagen for den enkelte engelsklærer, samt at det kunne fungere som et art rekrutteringstiltag. For nye
og yngre medlemmer. New York Times er valgt blandt andet på grund af deres store arkiv.
Støtte til forslaget om New York Times og Enotes. God ide at give noget hands-on tilbage til medlemmerne.
Opfordring til at introducere til Enotes i AngloFiles, og at tænke i rekruttering.

