
4. marts 2019 

  

                                                      Skanderborg-Odder Lærerkreds 

 

Skanderborg-Odder Lærerkreds · Møllegade 52B, 8660 Skanderborg 
TLF: 86 51 05 51·MAIL: 131@dlf.org · www.kreds131.dk 

 

Att. 
Kredsformand Frank Larsen  
Skanderborg-Odder Lærerkreds 
Møllegade 52B 
8660 Skanderborg 
 
Forslag til Skanderborg-Odder Lærerkreds generalforsamling 20. marts 2019. 
 

Forslag til vedtægtsændring. 
 
Kredsstyrelsen fremsætter hermed forslag om vedtægtsændring for § 5 Generalforsamling.  
 
Nuværende formulering:  

 

§ 5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 

februar - marts. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på 

skolerne og på ”www.folkeskolen.dk”. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden. Forslag, der 

ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 10 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent 

bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen 

kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved 

almindeligt flertal, jf. dog §§ 12 og 13. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 20 medlemmer 

begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere 

kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 

Forslag til ændring - fremgår med rødt og understreget 

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 

februar - marts. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på 

skolerne og på ”www.folkeskolen.dk”. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden. Forslag, der 

ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 10 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent 

bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen 

kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved 

almindeligt flertal, jf. dog §§ 12 og 13. Skriftlig eller elektronisk afstemning foretages, når mindst 

20 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig eller elektronisk afstemning, 

hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Afstemningen foregår blandt de 

fremmødte og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 
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