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Kære alle 
 
Hovedstyrelsesvalg 2019 
Så er hovedstyrelsesvalget ved at gå i gang, og de stemmeberettigede skulle gerne få en 
mail om, hvordan man stemmer, lige inden valget går i gang. 
 
Der er to valggrupper i spil, og valggrupper II har allerede ved hjælp af fredsvalg peget på 
Jørn Kokkendorff fra Aarhus Lærerforening. Gruppe II består af medlemmer på efterløn 
eller pension. 
 
I valggruppe I er der dog rift om pladserne – der er nemlig 28 opstillede kandidater til de 
18 pladser. På BLF’s hjemmeside kan du se en liste over disse – nogle har vi fået 
valgmateriale fra. 
 
BLF’s kredsstyrelse har igen valgt at anbefale Anders Liltorp til valget, da vi igennem den 
seneste periode har haft et rigtig godt samarbejde med Anders. Han har flere gange 
deltaget i vores TR-internat, og vi har en opfattelse af, at Anders er god til at varetage 
vores interesser i Hovedstyrelsen. 
 
Hvis du er børnehaveklasseleder vil anbefalingen gå på Pia Jessen, der i forvejen er 
formand for børnehaveklasselederforeningen. 
 
Hvis du arbejder udenfor folkeskolen, f.eks. i PPR kan du med fordel kigge på Susanne 
Weisbjerg Vilstrup, der er opstillet af de specialpædagogiske foreninger. 
 
Uanset anbefalingerne herfra er valget selvfølgelig helt dit eget. Du får 18 stemmer som 
du kan sætte på en kandidat eller fordele dem på flere. 
 
Medlemsundersøgelsen 
Medlemsundersøgelsen har desværre ikke den store stemmeprocent, men I kan stadig nå 
at få stemt. I skal blot finde den mail I fik den 31. oktober og klikke på linket. Det er vigtigt 
for at DLF kan skabe viden om jeres arbejdsforhold. 
 
Medlemstilbud 
Husk at tjekke hjemmesiden under ’medlem – medlemstilbud’ en gang imellem, der er i 
øjeblikket et par gode medlemstilbud. 
 

 
Venlig hilsen 
 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 

 

http://blfnet.dk/politik/hovedstyrelsesvalg-2019
https://www.folkeskolen.dk/989593/genopstiller-vigtigt-at-dlf-internt-fortaeller-hvad-vi-gaar-og-arbejder-med
https://www.folkeskolen.dk/654500/boernehaveklasseleder-stiller-op-for-at-tale-dannelsens-sag
https://www.folkeskolen.dk/889549/repraesentant-for-dem-der-arbejder-uden-for-folkeskolen-klar-til-hovedstyrelsen
https://www.folkeskolen.dk/889549/repraesentant-for-dem-der-arbejder-uden-for-folkeskolen-klar-til-hovedstyrelsen
http://blfnet.dk/medlem/medlemstilbud

