
Vedtægtsændringsforslag vedr. toårig generalforsamlingsperiode v/styrelsen 

 

Nuværende tekst i vedtægterne Forslag til ændring 
§ 12.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. Der 
indkaldes med 3 ugers varsel ved opslag på skolerne 
gennem TR på DLF InSite samt meddelelse på 
www.odenselaererforening.dk og www.folkeskolen.dk  
 
Lige år 
På den ordinære generalforsamling i februar/marts 
måned i alle lige år anvendes den i § 13 fastsatte 
dagsorden. Der foretages – efter hovedstyrelsens 
retningslinjer for valg af kongresdelegerede – valg til 
Danmarks Lærerforenings kongres og kredsstyrelsen, 
jf. § 8.  
 
Ulige år  
På den ordinære generalforsamling i februar/marts 
måned i ulige år aflægges beretning, ligesom 
reviderede regnskaber og forslag til kontingent 
forelægges til godkendelse.  
 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om 
sager, der er optaget på dagsordenen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er 
lovligt indkaldt.  
 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. 
dog §§ 25 og 26. Skriftlig afstemning foretages, når 
mindst 5 medlemmer begærer det.  
 
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, 
hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal 
vælges. Der kan ikke stemmes per fuldmagt eller 
brev. 
 
 
 

§ 12.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i 
lige år. Der indkaldes med 3 ugers varsel ved opslag 
på skolerne gennem TR på DLF InSite samt 
meddelelse på www.odenselaererforening.dk og 
www.folkeskolen.dk  
 
Lige år 
På den ordinære generalforsamling i februar/marts 
måned i alle lige år anvendes den i § 13 fastsatte 
dagsorden. Der foretages – efter hovedstyrelsens 
retningslinjer for valg af kongresdelegerede – valg til 
Danmarks Lærerforenings kongres og kredsstyrelsen, 
jf. § 8.  
 
Ulige år  
På den ordinære generalforsamling i februar/marts 
måned i ulige år aflægges beretning, ligesom 
reviderede regnskaber og forslag til kontingent 
forelægges til godkendelse.  
 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om 
sager, der er optaget på dagsordenen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er 
lovligt indkaldt.  
 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. 
dog §§ 25 og 26. Skriftlig afstemning foretages, når 
mindst 5 medlemmer begærer det.  
 
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, 
hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal 
vælges. Der kan ikke stemmes per fuldmagt eller 
brev. 

 

  



 

Nuværende tekst i vedtægterne Forslag til ændring 
§ 13.  
 
Bestemmelser vedr. dagsordenen til de ordinære 
generalforsamlinger.  
 
a. På den ordinære generalforsamling i lige år 
skal følgende punkter findes på dagsordenen:  

1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af forretningsorden   
3. Formandens beretning  
4. Regnskab  
5. Indkomne forslag  
6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til 

styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter 
(jf. § 16).  

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af 
kredskontingent  

8. Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9  
9. Eventuelt  

 
b. På den ordinære generalforsamling i ulige år 
aflægges beretning, ligesom reviderede regnskaber og 
forslag til kontingent forelægges til godkendelse 
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b. På den ordinære generalforsamling i ulige år 
aflægges beretning, ligesom reviderede regnskaber og 
forslag til kontingent forelægges til godkendelse 
 

 

Konsekvensrettelser: 

Nuværende tekst i vedtægterne Forslag til ændring 
§ 5.  
 
Kontingent til Odense Lærerforening fastsættes på 
den årlige ordinære generalforsamling for perioden 1. 
april til efterfølgende 31. marts. 

§ 5.  
 
Kontingent til Odense Lærerforening fastsættes på 
den årlige ordinære generalforsamling for perioden 1. 
april til efterfølgende 31. marts det efterfølgende lige 
år. 

 

 

 


