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Fravær fra bestyrelsesmøde:  Kathrine Horn Henriksen,  Helle Boelt Hindsgaul 

Ordstyrer : Jytte Mulbjerg 

Referent :  Ulla Pedersen 

 

AD1 

Forslag til dirigent til generalforsamlingen : Leon Akter 

Forslag til referent af generalforsamlingen : Marianne Villemoes 

 

AD 2 

Generalforsamlingens dagsorden blev gennemgået mhp. kommentarer og spørgsmål  fra 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 Bestyrelsen vedtog at Frank fremlagde beretningen, som er trykt i FranskNyt og supplerede med en 

powerpoint  om situationen i fransk. 

 Fraktionerne (Handelsskolen, Folkeskolen, Seminarerne) supplerer mundtligt den skriftlige 

beretning 

 Lisbeth  Verstraete- Hansen om situationen på de videregående uddannelser 

 Ulla Pedersen om kurser og fransklærerforeningens hjemmeside 

 

Herunder fulgte en diskussion, hvor vi diskuterede den nye situation for fransk i folkeskolen. 

Hvordan bliver sprogundervisningen implementeret på de forskellige folkeskoler?  Det er vigtigt at vi er 

vågne i forbindelse med kommunernes beslutninger om sprogundervisning. 

Hvad kan eleverne efter 2, 3 eller 5 års undervisning.  Bliver gymnasiets læreplaner tilpasset herefter? 

Vi vedtog, at Frank i samarbejde med Helle sender en udtalelse om fransks stilling i folkeskolen som 

folkeskolelærerne kan bruge i argumentationen for fransk som reelt valg. 

Samt en orientering om resultaterne fra Lisbeth Verstraetes rapport  ????? 

 

AD 3 

Gennemgang af kommentarer til regnskabet med følgende kommentarer: 

Sund økonomi 



Vores svar på bemærkninger fra revisorerne: 

Der er en del som ikke betaler deres kontingent.  Bestyrelsen er i gang med at sende mails ud for at 

sikre indbetaling af restancen. Fejlen kan være sket i forbindelse med overgang til pbs.  

I forbindelse med registrering af udmeldelse af foreningen, sker der for mange fejl hos LMFK.  Vi har 

dog selv fuldstændige opdaterede lister over medlemmerne. 

 

Bemærkninger til udkast til Budget 

Rejser internationalt : det store beløb, der her er afsat skyldes udgifter til det forventede møde mellem  

CEO –medlemmer  i Danmark . 

Vi tilføjede en budgetpost på 20.000 kr. til udgifter i forbindelse med Fransklærerforeningens 

udlandskurser. 

 

På baggrund af foreningens sunde økonomi  fastholder  vi:  

Samme kontingent  for medlemmerne   

375 kr.  pr år.  for stx, hhx, VUC lærere 

225 kr. pr år for folkeskolelærere, pensionister og studerende 

 

Ingen andre forslag til Generalforsamlingen. 

 

Referent :    Ulla Pedersen 


