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Mundtlig beretning 2012 

Graden af humanisme i et samfund ses i den måde, hvorpå man behandler og betragter 

sine lærere.  

(Fernando Savater, professor i filosofi)  

Med dette noget højstemte citat vil jeg starte den mundtlige beretning i 2012.  

Hvis der er et gran af sandhed i citatet, må man sige, at det står skidt til med humanismen 

i vores samfund for tiden. 

Vi er som lærere blevet beskudt fra mange sider i den senere tid. Man har ligefrem kunnet 

tale om en mediekrig, en krig, som startede i december.  

 

”Folkeskolen er slap”, stod der i en overskrift i Politiken.  

Om Niels Egelund er der vel ikke andet at sige, end at han altid siger det, som den til 

enhver tid siddende regering bestiller ham til at sige eller mene. 

”Klynk, klynk, klynk”. ”Jeg er træt af at høre folkeskolelærere opføre sig som 

jammerkommoder. Det er ikke til at holde ud”, skrev journalist, forfatter mm. Niels Krause 

Kjær i et læserbrev i Politiken. 

”Jeg blev aldrig udfordret”, lød en anden overskrift i en stort opsat artikel i samme avis.  

Det drejede det sig om en ung mand, der mente at vide, at det danske skolesystem er en 

fabrik, der får de fineste råmaterialer ind, men spytter en middelmådig discountvare ud, 

fordi en generation af håbefulde og talentfulde elever bliver forhindret i at udnytte det 

potentiale, de er begavet med, fordi middelmådigheden i den danske folkeskole vil fjerne 

al lyst og engagement. 

- Nu viste det sig så, at den unge mand aldrig havde gået i folkeskolen, men havde tilbragt 

hele sin skolegang i privatskole. Det var ikke god journalistresearch! 

  

KL kørte i den grad kanonerne i stilling, da deres undersøgelse om udnyttelse af lærernes 

arbejdstid skulle lanceres. Undersøgelsen byggede på data fra 20 kommuner og bragte 

bl.a. disse overskrifter frem: 

- Kun én procent af folkeskolelærerne underviser 19 timer om ugen 

- Ny undersøgelse viser, at lærerne i snit underviser mindre end tre timer om dagen 

- Lærerne skal arbejde en time mere  

- Trøjborg giver lærerne et skulderklap og et los bagi 
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- Lærerne skal være mere i skolen 

Undersøgelsen i de 20 kommuner viste, at lærerne bruger omkring 39 % af 

nettoarbejdstiden til at undervise, dog med store kommunale forskelle.  

Her er et citat fra chefkonsulent i KL, Thorbjørn Christensen, som Solrød Kommune i 

øvrigt har hyret til undersøgelse af vores arbejdstidsaftale:  

”Vores analyse viser, at lærerne bruger mindre end tre timer dagligt på undervisning, og 

de får løn for 7,4 timer. Resten bruger de på alt muligt andet som lærersamarbejde, 

forberedelse og pausetid.” 

Han kunne i princippet lige så godt have sagt: Resten bruger de på alt muligt andet pjat. 

 

Anders Bondo svarede: 

Lærerne er ikke dovne. Det er jo ikke fordi, vi ikke laver noget. Den arbejdstidsaftale, vi har 

indgået med KL, betyder, at læreren som udgangspunkt har mellem 25,5 og 26 

undervisningslektioner om ugen. Har man ikke det, er det fordi, man har andre funktioner 

som fx. læsevejleder, it-vejleder eller skolebibliotekar.” 

Det er ikke overraskende, at den gennemsnitlige undervisningsprocent varierer meget. 

Den skole, som havde den laveste undervisningsprocent i KL’s opgørelse var en skole i 

Varde, som havde sendt en lærer på kursus for at tage et ekstra linjefag, som skolen 

manglede lærere til, som ville styrke læseindsatsen og derfor satsede på uddannelse af 

læsevejleder og skolebibliotekar, og som ville styrke inklusionen på skolen gennem øget 

arbejdstid til lærere med AKT funktion. Det bevirker jo, at lærerne på lige netop den skole 

vil have et lavere gennemsnitligt undervisningstimetal end en skole i nabokommunen, 

som har prioriteret anderledes. 

 

Hovedbudskabet i den kampagne, som KL har kørt igennem flere måneder, er, at den 

afgørende faktor for, hvor meget eleverne lærer, er den tid, de tilbringer sammen med 

deres lærere. Budskabet er blevet gentaget igen og igen. 

Det er som om, man sætter lighedstegn mellem undervisning og lærernes arbejde. 

Men hvor meget er undervisning værd uden forberedelse og efterbehandling?  

Det svarer til, at man tæller juristers arbejdstid, efter hvor meget tid de tilbringer i retten 

uden at tælle research og samtaler med.  

Eller præstens efter, hvor lang tid han prædiker i kirken. 
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Hvis eleverne skal have udbytte af tiden sammen med læreren, kræver det, at de 

møder en velkvalificeret og velforberedt lærer. Kvaliteten af undervisningstimerne er 

faktisk vigtigere end antallet. 

Lærernes arbejdstid aftales i kommunerne, hvor den overordnede, centrale 

rammeaftale giver muligheder for at skrue på, hvor meget tid lærerne skal tilbringe i 

klassen, og hvad der ellers skal foregå. Skal der for eksempel være skolebiblioteker, 

lejrskoler, teater, læsevejledere, it-vejledere på skolen? Og hvor meget af lærernes 

arbejdstid skal udfyldes med disse aktiviteter? 

Fordelingen aftales mellem lærerkredsen og kommunen. Derefter går skolelederen og 

læreren ud og overholder aftalerne! Ligesom på andre arbejdspladser. 

Arbejdstidsaftalen giver mulighed for, at lærerne kan undervise ca. 25 lektioner om 

ugen. Når kommunerne ikke har bedt lærerne om at stå mere tid i klassen, skyldes det 

sandsynligvis, at de fleste kommuner synes, at det er vigtigt, at læreren ikke blot 

underviser så mange timer som muligt. Der skal jo forberedelse og efter bearbejdelse 

til, hvis undervisningen skal give mening. En skole er en arbejdsplads, hvor der er 

mange forskellige gøremål, som skal gå op i en højere enhed for at få tiden i klassen til 

at være frugtbar. Hvis kommunerne ønsker at skrue ned for nogle og op for andre, så 

bør de komme på banen og sige, hvad det er, lærerne så ikke skal foretage sig. 

Det er ikke sket endnu. 

Nye overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked - herunder mellem 

KL og DLF står for døren. KL kan stille krav til forhandlingerne - og varme op i 

medierne, som man i hvert fald har været og er i fuld gang med. Det er den danske 

model, hvor det er parterne på arbejdsmarkedet, som aftaler, hvordan arbejdstiden skal 

fordeles. Det er fair nok. 

Men det skaber ikke bedre trivsel i en i forvejen hårdt trængt folkeskole med 

nedskæringer og fyringer, at lærerne skal føle sig mistænkeliggjort og udstillet, som om 

de ikke ønsker at undervise, og det er skuffende, at en minister, som ønsker en ny 

gejst i folkeskolen, er med til at lægge pres på den enkelte lærer. 
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Ekstraordinær kongres 

En enig hovedstyrelse besluttede at indkalde til ekstraordinær kongres d. 9. februar. 

Mange ugers hårdt pres på vores arbejdstidsaftale gjorde, at man for første gang i 

mange år tog den beslutning. Kongressen skulle mobilisere medlemmerne og få vendt 

dagsordenen, så det kommer til at dreje sig om undervisningens kvalitet i stedet for 

om, hvor mange procenter lærerne i gennemsnit underviser eleverne. 

Kongressen blev trods mange frustrationer over KL’s hetz mod lærerne en opfordring til 

en ny kurs og en fremstrakt hånd til KL om at genetablere samarbejdet med DLF. DLF 

vil gerne samarbejdet og har hele tiden villet det. 

Mange kredse er i gang med forhandlingerne om lokale arbejdstidsaftaler. Nogle steder 

fungerer samarbejdet mellem kredse og kommuner godt, mens det andre steder er 

gået helt i stå eller er meget besværligt. DLF's kongres vedtog, at DLF centralt skal yde 

en større bistand til kredsene, når de forhandler de lokale aftaler. 

Kongressen vedtog 2 resolutioner om de forskellige parters ansvar. 

1. Lærerne tager ansvar for elevernes undervisning 

Resolutionen handler om, at foreningen både lokalt og centralt fortsat vil søge et 

samarbejde med kommuner og regering for at sikre, at eleverne altid møder lærere, 

der er kompetente, engagerede og velforberedte. 

2. Det er KL’s og kommunernes ansvar at sikre vilkår for kvalitet i 

undervisningen 

Resolutionen er en opfordring til KL om at ”komme ind i kampen”, for en god skole 

forudsætter dialog og samarbejde. 

DLF’s arbejde har været styret af ét gennemgående mål: Mere kvalitet og dermed en 

effektiv udnyttelse af ressourcerne.   

Der findes ingen vindere i den kamp, som KL er ved at påføre folkeskolen. KL udtaler 

selv, at kvaliteten i undervisningen ikke er en del af de undersøgelser, de har lavet af 

lærernes arbejdstid i mange kommuner. Det handler kun om gennemsnitstal. Det er 

dybt bekymrende, at KL fraskriver sig ansvaret for kvaliteten i folkeskolen. Det er i 

sidste ende kommunernes ansvar, at lærere og børnehaveklasseledere kan leve op til 

kravene om kvalitet i undervisningen. 
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I skriftlig beretning og Kredsnyt fra februar er den ekstraordinære kongres også 

beskrevet.  

 

Hovedstyrelsesvalg 

I december blev der afholdt valg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse. Der skulle 

vælges 20 kandidater, som sammen med formand og næstformand leder det daglige 

arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har 

hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne. 

22 kandidater stillede op, og blandt dem var der kun 6 kvinder, dvs. 27 %. Lidt 

forstemmende, når antallet af kvindelige lærere i folkeskolen i den seneste opgørelse er 

70,5 %, og antallet af kvindelige børnehaveklasseledere er 95,8 %.  

På landsplan blev stemmeprocenten 34,5. Det var den laveste procent i 30 år. I Solrød var 

stemmeprocenten endnu lavere, den var lige omkring 28 %. 

De fleste kandidater har en eller flere kredse til at støtte deres kandidatur, og det er oftest 

geografisk betinget. Kredsene fungerer som bagland for hovedstyrelsesmedlemmerne, og 

gennem baglandsmøder forud for hovedstyrelsesmøder får vi som kredse dels indblik i, 

men bestemt også indflydelse på den linje, der lægges i hovedstyrelsen, og på de 

beslutninger, der træffes i hovedstyrelsen.  

Jeg kan godt forstå, at et hovedstyrelsesvalg ikke lige er det, der interesserer mest i en 

travl skolehverdag, men 34,5 % får nu alligevel én til at tænke på, om det er den rigtige 

måde, vi stiller kandidater op på og vælger dem på. Der forestår i hvert fald en grundig 

evaluering af valget for den nye hovedstyrelse. 

 

Beskæftigelsessituationen 

Der er blevet nedlagt 2.274 lærerstillinger alene i 2011. Når budgetterne for 2012 er 

udmøntet til sommer, vil der være nedlagt over 4.300 lærerstillinger i perioden 2010 - 

2012. Kun en mindre del af stillingsnedlæggelserne kan forklares med færre elever.  

Mange kommuner er begyndt at spekulere i løntilskudsordninger. På 2 år er antallet af 

lærere i løntilskudsjob femdoblet. Det er et kæmpe problem, at ledige lærere underviser på 

dagpenge. Der er gennem overenskomsterne aftalt en helt anden løn med arbejdsgiverne. 
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Det er uacceptabelt, at ledige lærere kan stå med ansvaret for elevernes undervisning 

uden at få den overenskomstmæssigt aftalte løn.  

Solrød har endnu ikke ledige lærere ansat i løntilskudsordninger. 

 

I Solrød blev der ved vedtagelsen af budget 2012 ikke lagt op til direkte besparelser på 

skoleområdet. 

Der blev dog under forslag til politiske temaer vedtaget et servicetjek af arbejdstidsaftalen 

og af lærerlønningerne:  

Lærernes arbejdstidsaftale giver rum for forskellige udmøntninger fra skole til skole. Der 

gennemføres en analyse af, hvordan lærernes arbejdstid reelt er udnyttet med henblik på 

at afdække potentialer af en anden udmøntning af lærernes arbejdstidsaftale på 

kommuneniveau og lokalt på den enkelte skole. Samtidig foretages en benchmark af 

lønniveauet på lærerområdet i Solrød i forhold til niveauet i de øvrige kommuner. For at 

løfte opgaven med dette servicetjek, er der brug for ekstern hjælp. 

Servicetjekket af arbejdstidsaftalen i Solrød gik i gang efter jul. Skolerne sendte 

oplysninger til KL om vores arbejdstid for dette og sidste skoleår. I uge 6 og 7 

gennemgik KL’s folk materialet på den enkelte skole for skoleleder, den pædagogiske 

konsulent og TR. Det viste ikke overraskende, at vi i Solrød underviser ligeså meget 

som gennemsnittet af de andre kommuner, som KL har undersøgt, altså ca. 40 %.  

I uge 22 fremlægges materialet for Byrådet. Vores arbejdstidsaftale vil fortsætte uændret 

næste skoleår, men jeg er meget spændt på, hvilke signaler, der kommer fra politikerne 

ang. vores arbejdstid til budget 13. Vi skal gøre, hvad vi kan for at påvirke politikerne, hvis 

de melder noget ud om øget undervisning. Det bliver spændende i så fald, om det bliver 

sparedagsordenen, eller et ønske om at hæve kvaliteten i undervisningen, der skal 

motivere et ønske om flere undervisningslektioner pr. lærer. 

 

Underskuddet på skolernes budgetter fra 2009 og 2010 er der jo også stadig, og det 

forsvinder ikke de første 3 år. Som følge deraf nedlagde Munkekærskolen i 2011 6 

stillinger i forbindelse med læreres pensionering og 1 lærer blev afskediget, Havdrup Skole 

afskedigede 1½ lærer, og Jersie Skole afskedigede 1 lærer og besatte desuden ikke en 

stilling ved barsel. 

Uglegårdsskolen nedlagde 1 stilling pga. faldende børnetal. 
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I 2012 vil der også ske stillingsnedlæggelser, men jeg kan ikke sige hvor mange i dag, dog 

forventer jeg ikke, der bliver nedlagt lige så mange som sidste år. Så vidt jeg er 

underrettet, bliver der ikke afskedigelser blandt lærerne i år.  

Der nedlægges to børnehaveklasselederstillinger fra næste skoleår, da der på 

Jersie/Uglegård tilsammen kun er børn til 4 klasser. 

 

Kort før jul vedtog regeringen tilbagetrækningsreformen, som forringer efterlønnen især for 

dem, der er født senere end i 1959. Desuden hæves folkepensionsalderen gradvist. 

At der er økonomisk krise i Danmark og i hele Europa nu og så langt øjet rækker, er vist 

ingen hemmelighed for nogen, men det er godt nok svært at forstå lige nu med stigende 

arbejdsløshed, at befolkningsudviklingen om få år vil ændre sig så meget, at der ikke kan 

skabes arbejdskraft nok i samfundet, og at folk højt oppe i tresserne vil være nødt til at 

blive på arbejdsmarkedet.  

Der er ikke ret mange nyuddannede lærere fra 2011, der har fået lærerjobs. Jeg har hørt 

om 250 ansøgninger til ét barselsvikariat! 

Endelig tror jeg desværre også, at antallet af lærere, der vil blive nødt til at søge 

førtidspension, vil stige betragteligt ved gennemførelsen af tilbagetrækningsreformen. 

Tallene fra Lærernes pension ang. udbetaling af invalidepension til lærere, der ikke 

længere kan klare jobbet, taler deres tydelige sprog, og der er ikke noget, der tyder på, at 

vores job bliver mindre belastende i fremtiden. Tværtimod! 

 

Inklusionsdagsordenen hærger alle vegne.  

De mange elever med særlige behov, der i dag er eller bliver inkluderet i 

normalundervisningen, presser lærerne, især hvis lærerne føler, at de mangler uddannelse 

til at undervise for eksempel elever med ADHD eller Asperger . 

Der er i de seneste år sket en kraftig stigning i antallet af lærere, der bliver syge af deres 

arbejde. 

Alle landets arbejdsmedicinske klinikker oplever et stigende antal henvendelser på det 

psykiske område. 

Flere af de sygemeldte kommer aldrig tilbage i lærerjobbet eller på arbejdsmarkedet i 

det hele taget.  
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Hvis inklusion af flere elever skal lykkes, er det nødvendigt, at kommunen skaber de rette 

og rimelige rammer på skolerne. Her tænkes på: 

- Styrkelse af den pædagogiske ledelse på skolerne 

- Mindst det vejledende timetal for eleverne 

- Gode og varierede undervisningsmidler 

- Velegnede fysiske rammer 

- At hver skole opbygger et viden- og kompetencecenter, der har et tæt samarbejde 

med BUR og Væksthus. Centret skal have tilknyttet lærere med uddannelse i 

specialpædagogik, lærere med uddannelse og erfaring inden for AKT, 

læsevejledere samt en psykolog. 

- Et tæt samarbejde med forældrene 

- Målrettet efteruddannelse 

- Stort fokus på teamsamarbejde og sparring 

 

Skolestruktur 

Fremover vil vi have 3 folkeskoler i Solrød i stedet for 4. At slå skoler sammen sætter 

altid mange følelser i gang, og billedet kan nok symbolisere den følelse, man kan have, 

når man som medarbejder fra en mindre arbejdsplads skal lægges sammen med en 

større arbejdsplads. En følelse af beklemthed eller ligefrem frygt. Bliver der 

overhovedet plads til mig, bliver der plads til vores kultur, eller må vi bare rette ind?   

D. 19. september 2011 blev beslutningen om at slå Uglegårdsskolen og Jersie Skole 

sammen taget. Jeg vil ikke gennemgå hele forløbet indtil 19. september her, det er kort 

beskrevet i den skriftlige beretning, jeg vil blot sige, at der helt naturligt blev kæmpet 

gevaldigt af Jersie Skoles forældre og personale for at bevare Jersie Skole. Der var 

mange frustrationer over, at man ikke følte, der blev lyttet til gode argumenter og 

forslag til alternative veje, mange syntes, hele høringsprocessen var en skueproces, for 

beslutningen var taget på forhånd.   

Kredsen forholdt sig alene til de betingelser, der er og bliver for at være 

lærer/børnehaveklasseleder på den sammenlagte skole. 
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De områder, vi nævnede i vores høringssvar, var  

- sammenlægningsperioden bør være så kort som mulig,  

- fuld gennemsigtighed og højt informationsniveau for alle parter 

- pendling mellem to matrikler 

- nærværende, tydelig og kompetent ledelse 

- medindflydelse  

- penge til tryghedsskabende arrangementer for personalet 

- penge til den fysiske flytning 

- overflyttelsesaftale    

Overflyttelsesaftalen giver lærerne på den sammenlagte Jersie/Uglegård skole 

mulighed for at opnå frivillig forflyttelse til Havdrup Skole eller Munkekærskolen, hvis 

disse skoler har behov for tilgang af lærere. 

Aftalen gælder foreløbig kun for skoleåret 2012-2013. 

I perioden 2012-2015, hvor den sammenlagte skole er placeret på 2 matrikler, vil der 

være en tillidsrepræsentant hvert sted. Der vil sikkert opstå mange spørgsmål og være 

usikkerhed om mange ting på trods af alle parters gode hensigter om højt 

informationsniveau. Af hensyn til det psykiske arbejdsmiljø er det derfor særdeles 

vigtigt, at lærerne på begge matrikler fortsat har en TR at gå til med stort og småt i 

hverdagen.  

 

 Tematiserede linjer i overbygningen 

I skriftlig beretning er historikken om projektet ”Tematiserede linjer i overbygningen” 

beskrevet, men jeg vil her alligevel lige sige lidt om dem.  

Målet med dem er at motivere de ældste elever til det, der kommer efter folkeskolen og 

gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Nogle vil spørge, ”jamen, har vi ikke altid gjort 

det?” Jo, selvfølgelig har vi det! 

Men… 

Mange elever bliver skoletrætte i 8. og 9. klasse og kommer ikke rigtig videre i 

uddannelsessystemet. 

Det fik Rejseholdet, nedsat af den tidligere regering, til at foreslå, at skolerne fremover skal 

udbyde linjer i udskolingen, så eleverne kan vælge den linje, de interesserer sig mest for, 
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for eksempel forud for, at de starter i 7. klasse. Målet var og er stadig, at 95 % af en 

ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Jeg synes, at den kurs, der lige nu er lagt for de tematiserede linjer i Solrød, er fornuftig. 

Alle er enige om, at vi skal tage små skridt og lade linjerne udvikle sig i takt med, at vi får 

gjort os nogle erfaringer.  

Linjeordningerne bliver forskellige på de 3 skoler, men alle skoler indfører tematiserede 

linjer i 7. klasserne fra næste skoleår.  

Vi skal værne om enhedsskolen, hvor eleverne ikke deles efter evner og social baggrund 

og vi skal sikre, at elevernes valg ikke lukker døre for dem, hverken i det videre 

uddannelsesforløb, eller mens de går i folkeskolen. Eleverne skal naturligvis fortsat til 

folkeskolens afgangsprøve, som er ens for alle, og det skal også være muligt at skifte 

skole, uden at man pga. et linjevalg i 6.klasse er helt lost. 

 

Kredsens fremtid 

Det sidste jeg vil sige noget om er Solrød Lærerforenings fremtid.  

Kredsens medlemstal har igennem de sidste 3 år været faldende. Vi er blevet godt 40 

medlemmer færre. Alle kredse i landet oplever medlemstilbagegang i øjeblikket, men små 

kredse er mere sårbare, fordi de er mindre økonomisk robuste end store kredse. 

Medlemstilbagegangen betyder for vores lille kreds, at vores økonomi er anstrengt, og vi 

er nødt til at gøre noget.  

Der er tre muligheder: 

1. Forhøje kontingentet 

2. Fastholde kontingentet, men lave en tilpasning, så indtægter og udgifter hænger 

bedre sammen 

3. Sammenlægge vores kreds med en anden kreds  

 

Ad 1. Vi har de 2 foregående år bedt jer om at betale mere. Det vil vi ikke gøre i år. 540 

kr. i samlet kontingent om måneden for aktive lærere og børnehaveklasseledere er rigeligt, 

og eftersom vores lønninger sandsynligvis ikke stiger ret meget de næste 2 – 3 år, men 

der tværtimod er udsigt til reallønsnedgang, mener vi i kredsstyrelsen ikke, 

kontingentforhøjelse er vejen at gå. 
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Ad 2 og 3. Som I kan se på dagsordenen og i skr. beretning, skal vi om lidt tage stilling til 

nogle vedtægtsændringer. Vi foreslår bl.a., at vi nedlægger posten 

”generalforsamlingsvalgt sagsbehandler”. Det gør vi, fordi vi ved at beskære 

frikøbstimetallet med yderligere 500 timer – vi beskar frikøbet med 200 timer sidste år – 

håber, at kunne få økonomien til at hænge bedre sammen. Det vil naturligvis betyde, at 

der bliver en del mindre tid til opgaverne i kredsen, og vi vil blive nødt til at lave nogle 

prioriteringer. Kassererarbejdet er dog blevet mindre ved overgangen til central 

kontingentopkrævning. Når vi alligevel er enige i kredsstyrelsen om at foreslå denne 

mulighed, er det fordi, vi stadig ser flest fordele i at forblive en selvstændig kreds. 

Argumenterne herfor er, at Solrød jo fortsat er en selvstændig kommune, vi har et 

indgående lokalkendskab, og på trods af lighed med fx Greve er vi på væsentlige områder 

meget forskellige – Solrød er i udpræget grad decentralt styret, dvs. skolelederne 

bestemmer rigtig meget, Greve er meget mere centralistisk med en skoleforvaltning og en 

skolechef i spidsen, i Greve arbejder lærerne på nuværende tidspunkt efter den gamle 

arbejdstidsaftale, A05, vi arbejder efter A08. 

Vi samarbejder en del med Greve allerede, især om medlemsarrangementer, og det agter 

vi at blive ved med.  

Kredsstyrelsen foreslår, at vi ikke starter en sammenlægningsproces lige nu, men i stedet 

vurderer situationen igen ved næste ordinære generalforsamling i 2013.   

Kåre vil lidt senere gennemgå regnskab og budget, så I har nogle tal at forholde jer til. 

 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

 


