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Beretning for 2016 

 
Generalforsamlingen 2016 blev afholdt i SDE’s lokaler på Blangstedgårdsvej i Odense, 
hvor i alt 7 medlemmer inkl. bestyrelsen, deltog.   
 
På valg til bestyrelsen var Kim Hassel-Pflugh, SDE, Knud-Erik Krøjer Hansen, Next, 
Max Laigaard, Tradium.  
 
Med udgangspunkt i generalforsamlingens dagsorden kunne dirigenten konstatere, at 
Kim Hassel-Pflugh (Syddansk Erhvervsskole) og Knud-Erik Krøjer Hansen (NEXT Kø-
benhavn) var villige til at modtage genvalg.  

Max Laigaard (Tradium), og Poul Erik Andersen havde få forhånd meddelt at de ikke 
ønskede genvalg til bestyrelsen, men da Stig Johansen (Køge Handelsskole) udtræder 
af bestyrelsen, indtrådte suppleant Poul Erik Andersen i hans sted. 

Tommy Plannthin (Tradium) blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Max Laigaard.  

Dirigenten erklærede Kim Hassel-Pflugh, Knud-Erik Krøjer Hansen og Tommy Plann-
thin valgt for 2 år, da der ikke fremkom flere forslag til STATE´s bestyrelse.    
 
På den baggrund konstituerede bestyrelsen sig efter generalforsamlingen således: 
 
Formand    Kim Hassel-Pflugh 
Næstformand  Knud-Erik Krøjer Hansen 
Kasserer   Frank Jakobsen-Broberg 
Bestyrelsesmedlem  Poul Erik Andersen 
Bestyrelsesmedlem  Tommy Plannthin 
Bestyrelsesmedlem  Henning Holmgaard 
Bestyrelsesmedlem  Aage Krogsdal 
 
1. Suppleant og sekretær Kim Clausen 
2. Suppleant og sekretær Max Laigaard 
 
Revisor   Jette Frandsen 
Revisor   Bo Jensen   
 
Revisorsuppleant  Janne Taklo Sørensen  
 
Bestyrelsen har afholdt 5 møder med såvel faste punkter som indkomne aktuelle em-
ner til drøftelse. Mødeaktiviteten har været præget af de emner, der har været af 



interesse for vore medlemmer. Især har hele spørgsmålet om STATE’s tilhørsfor-
hold haft stor bevågenhed, Vi har haft flere sonderinger om et fremtidigt tilhørs-
forhold, dog under forudsætning af, at vi kan medbringe forhandlings- og aftaleret 
til med ind i et nyt samarbejde. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at vore med-
lemmer efterspørger et troværdigt tilknytningsalternativ til erhvervsskolelederne, 
og især de som ønsker at være tilknyttet den forhandlings- og aftaleberettigede or-
ganisation. 
 
Aftale- og forhandlingsretten 
Det er uomtvisteligt, at vi fortsat har aftaleretten, hvilket måske er det eneste rig-
tige aktiv vi har, men det skal vi til gengæld bruge. Vi kan konstatere, at vores mod-
part – moderniseringsstyrelsen – udnytter at vi ikke har et fælles fodslag blandt le-
derne på erhvervsskolerne og at vi ikke kan blive enige om at lave en egentlig leder-
forening, frigjort fra HL/TAT/STATE.  
På vort seneste bestyrelsesmøde drøftede vi at søge samarbejde med erhvervsskole-
lederne i DJØF for at sondere mulighederne i den retning. Vi kommer ikke videre, 
hvis vi ikke får skabt en dialog.  
 
Samarbejde i SLE 
Samarbejdet i SLE blev udfordret af, at vores sekretariat ikke har fungeret. Alt for 
meget er overladt til os ude på skolerne hvilket betyder at det momentum som SLE 
havde i starten, ikke længere er tilstede, hvilket selvfølgelig er rigtig ærgerligt. Vi 
må derfor konstatere, at det projekt foreløbigt må erklæres for kuldsejlet. Om det 
kan genrejses er pt. usikkert.  
 
Omstrukturering i sekretariatet 
Omstruktureringen i sekretariatet er tilsyneladende faldet på plads, dog uden der 
ønskede resultat. Ansættelsen af tjenestemandskonsulenten på deltid har dækket 
noget af behovet, men slet ikke det man må forvente af et sekretariat, hvor med-
lemmerne skal kunne henvende sig og få faglig sparring, rådgivning og vejledning. Med 
jævne mellemrum, har vores næstformand bistået sekretariatet sagsbehandling i en 
række sager, det er ikke tilfredsstillende at vi ”ude i marken” på den måde skal træ-
de til, hvor vi må forvente en faglig og juridisk kompetence er til rådighed i TAT-
sekretariatet.  
 
STATE medlemmer 
Antallet af medlemmer i STATE er nu 122 hvilket er en nedgang på 20 medlemmer 
siden sidste GF.  
Årsagen søges dels i at en række skoler har reduceret i bemandingen, herunder også 
vore medlemmer, dels at en medlemmer er gået på pension i den forløbne periode. 
Andre ansættelsesformer end tjenestemands- eller tjenestemandslignende betyder 



at der ikke rekrutteres nye medlemmer til foreningen i samme omfang som de der 
forlader den.  
Såvel vi som TAT’s hovedbestyrelse er opmærksomme på problemet, men må samtidig 
erkende at det er en tendens som det er svært at gøre noget ved. 
Hovedbestyrelsen har igangsat initiativer som kan medvirke til at bremse udviklingen.  
 
Fremtidige initiativer 
Bestyrelsen vil forsætte arbejdet med at finde alternative samarbejdspartnere for 
at opnå en troværdig og tilstrækkelig rådgivningsfunktion og sekretariatsbistand.  
STATE’s repræsentant i Hovedbestyrelsen vil fortsætte med at presse på. Herud-
over er det nødvendigt af få etableret en kontakt til lederne i DJØF hvis vi skal gøre 
os forhåbninger om at få skabt en egentlig lederforening for erhvervsskoleledere og 
her bliver det nødvendigt at se fordomsfrit på hvilken tilknytning en sådan forening 
skal have i det overordnede fagpolitiske hierarki. 
 
Afslutning 
Til slut skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft i 
det forgangne år. En særlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, kassereren 
og revisorer og -suppleant, for mange års arbejde for foreningen. 
 
Juni 2017 
 
På bestyrelsens vegne 
Kim Hassel-pflugh   


