
SLAGELSE LÆRERKREDS. 

KREDS 54 

Matildevej 9,  4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88  
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www.slagelselærerkreds.dk  
 

Slagelse 2019 

 

Generalforsamling 
 

Fredag den 22. marts 2019 kl. 17.00 

på Marievangsskolen, Holmstrupvej 7, Slagelse 
 

Endelig dagsorden 

 

1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden. 

   

3. Mundtlig beretning. 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for perioden  

1.1. 18 - 31.12. 18.  

http://www.slagelselærerkreds.dk/kreds-54/generalforsamling  
     Regnskabet finder du på kredsens hjemmeside. 

 

 

5. Indkomne forslag. 
Forslag til vedtægtsændring i § 3 stk. 3: 
Udmeldelse sker skriftligt til kredskontoret eller via link på foreningens hjemmeside 

www.dlf.org med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.  
Ny formulering: 

Udmeldelse sker skriftligt til kredskontoret med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et 

kvartal. 

 

Forslag til vedtægtsændring i § 11 stk. 5: 

Kredsstyrelsen indkalder tillidsrepræsentanterne til møde normalt én gang om 

måneden, juli måned undtaget. 
Ny formulering: 

Kredsstyrelsen indkalder tillidsrepræsentanterne til møde ca. to gange om måneden, 

juli måned undtaget. 

 

Forslag til vedtægtsændring i § 12 stk. 2: 
Kredsen afholder hvert år i 1. kvartal et medlemsmøde for kredsens medlemmer i fraktion 4.  

Ny formulering: 

Kredsen afholder hvert år i 3. kvartal et medlemsmøde for kredsens medlemmer i fraktion 4. 
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Forslag til vedtægtsændring i § 15 stk. 1 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 19. marts 2013 og 

træder i kraft ved vedtagelsen.  
Ny formulering: 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 22. marts 2019 og 

træder i kraft ved vedtagelsen.  

 

Forslag til vedtægtsændring i § 16 stk. 1: 

I perioden frem til den 31.marts 2014– eller indtil et kredsstyrelsesmedlem måtte udtræde 

af kredsstyrelsen - bibeholder kredsstyrelsen sin hidtidige størrelse på i alt 7 medlemmer 
Ny formulering: 

Paragraffen udgår 
  

 

 

6. Godkendelse af fastlæggelse af kontingent for 1.1. 2019 - 31.12. 2019 

– herunder budget for 2018  

http://www.slagelselærerkreds.dk/kreds-54/generalforsamling  
      Budgettet finder du på kredsens hjemmeside. 

 

 

7. Valg jf. vedtægterne § 8.  
 De kritiske revisorer er på valg: 

Claus Søndergaard - ønsker ikke genvalg 

Kai Andersen - ønsker genvalg 

Valg af suppleanter til de kritiske revisorer: 

Per Rohde – ønsker genvalg 

Per Holm – ønsker genvalg 

 

Da Kim Leidecker-Ladefoged er overflyttet til Sorø Kommune, mangler vi en suppleant til 

kredsstyrelsen. 

     Vi skal derfor vælge en ny suppleant. 
 

 

8. Eventuelt. 

 
 

Med venlig hilsen 

        Per Toft Haugaard 

Formand, Slagelse Lærerkreds 

 
 

Efter generalforsamlingen er der aftensmad og fredagsbar med musik.  
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