
Referat af 

GENERALFORSAMLING I FRANSKLÆRERFORENINGEN 

Den 7. november 2014 på Den Franske Ambassade, Palais Thott, København, 

i forbindelse med seminaret for fransklærere på læreruddannelsen Zahle. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Ulla Gjedde valgtes som dirigent og Marianne Villemoes som referent. 

 

2. Årsberetninger.  

Formand Frank Østergaard indledte med at henvise til de skriftlige årsberetninger som er sendt ud, så der 

her ved generalforsamlingen blot gives et resumé.  Et stort punkt er folkeskoleområdet plus konsekvenserne 

op i systemet. I Fransklærerforeningen er vi glade for at fransk er rykket ned i 5. klasse men vi deler 

folkeskolens bekymring for det kun svagt forøgede timetal, og vi vil fastholde at det bør hedde at både 

fransk og tysk skal tilbydes. Vi arbejder for en lovændring, men vi kunne ikke komme videre i denne 

omgang. Vi må derfor arbejde på to fronter: politisk angående kan/skal- formuleringen og lokalt sammen 

med forældre, elever, lærere, lokalsamfund med at lægge pres på kommunerne så også fransk udbydes. 

Nogle steder udbydes dog internationale linjer med mulighed for fransk som valgfag fra 7. klasse (mod 

tidligere fra 8. klasse). 

 

Situationen omkring ’dimensioneringsplanen’ for universiteterne er også bekymrende: på den ene side vil 

man fremme sprogene ved fremrykning af tysk og fransk til 5. klasse, på den anden side vil man 

’dimensionere’ uddannelsen af især humanistiske kandidater. Men der er indgået et kompromis mellem 

regeringen og universiteterne.  

 

Vi afventer med nogen uro et gymnasiereformudspil. Der tales om fremdrift og acceleration. Der skal 

undervises længere tid. Mere matematik B obligatorisk for flere. I skrivende stund forhandles der, man ved 

endnu ikke hvad det ender med for sprogene og for faget fransk. 

 

Fransklærerforeningen oplever en svag medlemsfremgang med en del nye kolleger fra folkeskolen. Der er 

flere der kommer til end der går ud. Fransk Nyt er et flot blad, der udkommer med et stort nummer to gange 

om året og med adgang fra hjemmesiden med password. Der er stor uddannelses- og kursusvirksomhed, 

ikke mindst takket være Ulla Pedersens indsats. Der er liv og gang og udvikling i faget og det er flot. Meget 

kan læses i beretningerne og kursusannoncerne. 

 

Ulla Pedersen, IT-, materialebank-og kursusansvarlig, understregede at det ikke kun er hendes fortjeneste, 

da også Hanne Søllingwraae Fjord arbejder med kurserne, og at de i øvrigt leder efter en kollega mere. Meld 

jer gerne. På hjemmesiden kan man læse nyheder om hvad der sker i faget, finde referater og få adgang til 

materialebanken, Fransk Nyt og medlemslisten. Vær også opmærksom på hjemmesiden 

www.itogsprog.com , hvor der kan findes eksempler på anvendelse af it (pc, mobil og i-pad), vejledning og 

links.  

 

http://www.itogsprog.com/


Merete Bagger Madsen fortalte om regionerne, at Karen Østergaard Schumacker har meldt sig som 

repræsentant for Fyn. Velkommen til Karen. Der har været aktualitetskursus i Roskilde, og der er et kursus 

under opsejling i innovation og fransk. 

 

Annette Søndergaard Gregersen fra læreruddannelsen fortalte, at der nu er lov om at alle lærere skal have 

linjefag i de fag de underviser i. Som det også kan ses i beretningen, er der dannet et sprogkonsortium i et 

samarbejde mellem KU, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.  Det kommer til at 

betyde meget for begyndersprog at denne forskningssatsning breder sig. 

 

John Shaun Nolan fra HHX har været på workshop i Graz i Østrig om at lære et andet sprog i Europa. 

Fransk HHX har en lille fremgang med to medlemmer. Der er nu 35 og der bliver årsmøde den 13. marts 

2015. 

 

Beretningerne blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Regnskabet for 2013 blev fremlagt, se dette. Frank Østergaard, havde, som kasserer, følgende kommentarer. 

Regnskabet er ikke påfaldende anderledes end 2012-regnskabet. Summa summarum er 

omkostningsniveauet steget fra 200.000.- til 220.000.- Udgivelsen af Fransk Nyt har høj prioritet, og pengene 

er givet godt ud. Bestyrelsen holdt i 2013 almindelige, fysiske møder, i 2014 er der som noget nyt også holdt 

skype-møder, hvorved der spares både transporttid og udgifter til transport og forplejning. De udgifter der i 

2013 har været til forplejning og transport er naturlige og fornuftige. Der har i 2013 ikke været kollokvium, 

men det er der i 2014. Bjørn Bredal har fået honorar for sit foredrag ved GF 2013. Regionalkurser har ikke 

belastet kontoen i 2013. Udviklingskurserne kører i sig selv, og der er endda et overskud der overføres til 

foreningens konto til nye kurser. Minusset foran beløbene skal regnskabsmæssigt læses som plus. Aktiver til 

gode og likviditet på 200.000 kr. udgør et stort beløb, derfor underbudgetteredes der for 2014, og det blev 

foreslået igen for 2015. 

Kirsten Kirkelund foreslog at man overvejede en mere fordelagtig konto til indeståendet. 

Revisorbemærkningerne fra Kirsten Kirkelund og Jytte Mulbjerg blev fremført af Kirsten. LMFK 

(Landsforeningen for matematik- , fysik- og  kemilærere) har et sekretariat som er Fransklærerforeningens 

regnskabsfører. Bilag kan ikke ses af regnskabet men revisorerne har tillid til at LMFK-sekr. tjekker bilag. De 

indbyder til at komme forbi hvis man vil tjekke. LMFK-sekr. har fremhævet to forhold: Der er en del 

omposteringer og en manglende indberetning til skat der bør blive bragt i overensstemmelse med de 

almindelige regler for indberetning til skat. Vi har fået vejledning til at blive nyregistreret i skat.  Vi er 

omsider også blevet godkendt og oprettet af Nets mhp PBS. CVR- nummeret er nu validt, efter lidt 

forviklinger med to CVR-numre, hvoraf kun det ene er knyttet til foreningens konto. 

Kontingentopkrævningerne for 2015 vil kunne køre normalt via PBS. 

Sidste år kommenterede Kirsten at beløbet 42.900.- til administration var et stort beløb, hvis vi kan gøre det 

ligeså godt. Kirsten gentog sin overvejelse om man skulle prøve at finde nogen der kunne gøre det billigere. 

Ulla mente at vi ikke kan undvære, at vi har nogen der tager sig af regnskabet så vi er nødt til at sikre os at 

det er ok. 



Regnskabet blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget,  

herunder fastæggelse af medlemsbidragets og fraktionsbidragets størrelse. 

Der henvises til bilaget. Udkastet var blevet behandlet af bestyrelsen til formiddagens bestyrelsesmøde. Der 

blev foreslået følgende ændringer:  

Kontingentet til FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français) som FLF er medlem af, sættes 

til 4000.-  da taksterne er sat op.  

Konkurrencen Digterspirer tilføjes 1750.- til præmier til elever der skriver digte, se Fransk Nyt.  

Fraktioner (gym, hhx, folkeskole) sættes til 8000.-  bl.a til Shauns årsmøde med HHXlærerne. 

Konsekvensændringen er at foreningens udgifter i 2015 sættes til 299.500.- plus 6250.-, i alt 305.750.-  

 

Der er indhentet tilbud fra Dansklærerforeningens Hus som et alternativ til LMFK-sekretariatet for i højere 

grad at aflaste kassererfunktionen og føring af medlemsliste. Engelsklærerne bruger dem også, og vi har 

modtaget et tilbud. 

 

Vi planlægger et årsmøde for regionsrepræsentanterne i 2015.  

Fransklærerforeningen skal den 29.10-1.11. 2015 være vært for CEO-mødet (Commission de l’Europe de 

l’Ouest under FIPF) næste gang med kolleger fra ca. 30 søsterforeninger som vore gæster, de er mest fra 

Europa. Der afsættes derfor penge til ophold etc., men ikke til rejse. 

Bestyrelsesomkostninger på 34.000 kr. i alt skyldes at der er 12 i bestyrelsen og de er fra hele landet. 

Muligheden for at afholde fysiske møder koster. Der holdes nu også skype-møder, men bestyrelsen ønsker 

ikke at være afhængig af kun at holde sådanne, vil også gerne holde fysiske møder. 

 

Medlemsbidraget foreslås uændret, dvs. 375 .- for de gymnasiale ungdomsuddannelser og de videregående 

uddannelser, og 225.-  for grundskolen,  pensionister og arbejdsløse. Der foreslås ikke noget specifikt 

fraktionsbidrag, da fraktionerne er økonomisk integreret. 

 

Vi budgetterer foreløbig med fortsat medlemskab af ”Ja til sprog”, selvom situationen er speget på grund af 

DI’s første udmelding i forbindelse med regeringens dimensioneringsplan. De ville støtte Sofie Carsten 

Nielsen, hvor vi og Bodil Due ville protestere. Lisbeth Verstraete-Hansen har ønsket at udtræde af 

netværket. Vi ser situationen an.  

 

Budgetudkastet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag:  

2. behandling af forslag til vedtægtsændringer behandlet første gang i 2013. 

 

På sidste års GF vedtog vi nogle ændringer til vedtægterne. Men som sikring mod kup opretholdtes de 

gamle vedtægters bestemmelse om der skal være to generalforsamlingsbehandlinger af netop forslag til 

vedtægtsændringer. I det følgende refereres 2. behandlingen af ændringsforslagene (sendt ud elektronisk, 

ligger på hjemmesiden, se disse) som fortrinsvis har at gøre med at vi ikke længere tillægger det så stor 

betydning at skelne mellem de forskellige fraktioner. 



§3b Udmeldelse skal foretages skriftligt til kassereren.  

Vi forventer at medlemmer der ønsker at melde sig ud, ikke bare holder op med at betale. Vi sletter dog ikke 

medlemmer hvis de har glemt at betale kontingent, og vi kontakter dem som ikke har betalt. 

Ændringen blev godkendt. 

 

§4 om fraktioner. 

Vi har f.eks. folkeskole, universitet, HHX etc., men fraktionsbegrebet er forældet i den økonomiske praksis, 

og det er begrundelsen for at fjerne talen om fraktionsbidrag, da vi kører ”fraktionerne” integreret i 

budgettet. Ændringerne blev vedtaget sidste år. Ændringerne blev godkendt igen. §4 sidste sætning, en 

konsekvensændring, blev også godkendt. 

 

§7b, en konsekvensændring: omtalen af fraktionsbidrag fjernes. §7b, valg til fællesbestyrelsen: ”En fra AVU 

fraktionen” stryges. Der har i mange år ikke været nogen fra AVU (almen voksenuddannelse), pladsen har 

stået tom. Disse ændringer blev godkendt. 

§8b en konsekvensændring, omtalen af fraktionsbidrag fjernes. Ændringen blev godkendt. 

§7b valg: ”1 fra folkeskolefraktionen” ændres til 2 fra folkeskolefraktionen på grund af områdets vækst. 

Ændringen blev godkendt. 

§8, konsekvensændring, fjernes. §12 ikrafttrædelse efter 2014 vedtages, Alle ændringerne blev godkendt. 

 

6. Valg af medlemmer til fællesbestyrelsen. 

Shaun som i 2013 blev valgt for et år som afløser for Jytte Mulbjerg for HHX i sidste år af hendes 

valgperiode, blev genvalgt. 

For gymnasium og HF ville Mette Nørbjerg Yde og Ulla Pedersen gerne genopstille. 

Merete Bagger Madsen og Kathrine Henriksen genopstillede ikke og blev takket for deres indsats. 

3 kolleger ville gerne opstille, nemlig: Emmelie Petersen fra Silkeborg Gymnasium, Christine Léturgie fra 

Nørre Gymnasium og Maria Kindt fra Nærum Gymnasium. Maria har siddet som suppleant i den 

foregående valgperiode. Ingen af de tre kunne være tilstede, men Emmelie havde sendt en præsentation af 

sig selv, som blev læst op, ligesom de to andre kandidater også blev præsenteret. Da der således var 5 

kandidater til 4 poster skulle der stemmes, således at den med færrest stemmer ville blive valgt til suppleant. 

Resultatet af afstemningen (17 stemte) blev at Mette, Ulla, Maria og Emmelie blev valgt, og Christine blev 

valgt som suppleant. Velkommen som nye medlemmer af bestyrelsen til Maria og Emmelie og som ny 

suppleant til Christine. 

7. Valg af to revisorer. 

Kirsten Kirkelund og Jytte Mulbjerg blev genvalgt som revisorer. 

 

8. Eventuelt. 

Et nyt medlem fra HHX, som deltog i GF for første gang, spurgte til hvor tit man mødes i bestyrelsen, og 

efterlyste at vi gjorde noget mere for at promovere fransk sprog og vække hinandens gejst. Mette kvitterede 

for engagementet og svarede at GF rigtig nok på mange måder kan forekomme formel, og at det ofte er 

andre møder, bestyrelsesmøder, som er arbejdsmøder der afspejler den gejst som vi som fransklærere har for 



vores fag. Merete uddybede at GF netop er det forum hvor de formelle ting skal lægges frem og vedtages, og 

at vi andre år havde haft oplægsholdere forud for generalforsamlingen. I år lå GF i tilknytning til et seminar 

over to dage for fransklærere som Institut Français gennemførte i et samarbejde med Fransklærerforeningen. 

Kirsten henviste desuden til hjemmesiden der afspejler foreningens aktiviteter. 

 

En forsinket præsentationsrunde blev gennemført, og Ulla Pedersen nævnte muligheden for besøg af 

tunesiske lærere og elever, affødt af det nyligt afviklede Tunesien-kursus. 

 

Marianne Villemoes, referent. 


