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Bestemmelse Nuværende ordlyd Fremtidig ordlyd 

§7, stk.1 Ordinær generalforsamling afholdes én 
gang årligt i februar eller marts måned og 
indkaldes ved opslag på skolerne samt ved 
annoncering på www.folkeskolen.dk ´s 
kalender med mindst 3 ugers varsel. 
Samtidig med indkaldelsen udsendes en 
foreløbig dagsorden. 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang 
årligt i februar eller marts måned og 
indkaldes ved opslag på Gentofte 
Kommunelærerforenings hjemmeside med 
mindst 3 ugers varsel. Samtidig med 
indkaldelsen udsendes en foreløbig 
dagsorden. 

§7, stk.2 Forslag, der ønskes optaget på 
dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos 
formanden senest 10 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. Endelig 
dagsorden bekendtgøres ved opslag på 
skolerne senest 5 dage før 
generalforsamlingen. 

Forslag, der ønskes optaget på 
dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos 
formanden senest 10 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. Endelig 
dagsorden bekendtgøres ved opslag på 
Gentofte Kommunelærerforenings 
hjemmeside senest 5 dage før 
generalforsamlingen. 

§8 Dagsordenen for den ordinære general-
forsamling i lige år skal indeholde 
følgende punkter. I ulige år udgår punkt 5 
og 6 (Valgprocedure jf. HS anbefalinger). 

Dagsordenen for den ordinære general-
forsamling i lige år skal indeholde følgende 
punkter. I ulige år udgår punkt 7. 
(Valgprocedure jf. HS retningslinjer) 
 

§8, pkt.4 4. Regnskaber og budgetter. 
4.1. Fremlæggelse og godkendelse af 

sidste års kredsregnskab. 
4.2. Fremlæggelse af budget og 

kredsstyrelses forslag til 
kontingent, samt orientering om 
følgende års budget. 

4.3. Fastsættelse af ydelser til 
kredsstyrelsesmedlemmer o.a. 
samt størrelsen af vederlag. 

4.4. Fastsættelse af kontingent. 
4.5. Godkendelse af budget for 

indeværende år. 
4.6. Orientering om øvrige 

regnskaber. 

4. Regnskaber  
4.1. Fremlæggelse og 

godkendelse af sidste års 
kredsregnskab 
 

§8, pkt. 5 - NY  5.Budget 
5.1. Fremlæggelse af budget; herunder 

kredsstyrelsens forslag til Ydelser til 
kredsstyrelsesmedlemmer o.a. samt 
størrelsen af vederlag (Ydelsespapir) og 
kredsstyrelsens forslag til kontingent, 
samt orientering om følgende års 
budget. 

http://www.folkeskolen.dk/


5.2. Fastsættelse af Ydelsespapir og 
kontingent. 

 

§8, pkt. 6 - NY  6. Orientering om regnskab for kolonierne 
 

§8, pkt. 5 nu 
pkt. 7 

5. Valgprocedure jf. HS 
anbefalinger. 

5.1. Valg af formand, 1. 
kongresdelegerede. 
5.2. Valg af 5 kredsstyrelsesmedlemmer. 
5.3. Valg af 2 kongresdelegerede blandt 
kredsstyrelsesmedlemmerne 
5.4. Valg af næstformand blandt 
kredsstyrelsesmedlemmerne. 
5.5. Valg af 3 suppleanter til 

kongresdelegerede blandt 
kredsstyrelsesmedlemmerne. 

5.6. Valg af 3 suppleanter til 
kredsstyrelsen. 

 

7. Valgprocedure jf. HS retningslinjer. 
7.1. Valg af formand, 1. kongresdelegerede. 
7.2. Valg af 5 kredsstyrelsesmedlemmer. 
7.3. Valg af 2 kongresdelegerede blandt 

kredsstyrelsesmedlemmerne 
7.4. Valg af næstformand blandt 

kredsstyrelsesmedlemmerne. 
7.5. Valg af 3 suppleanter til 

kongresdelegerede blandt 
kredsstyrelsesmedlemmerne. 

7.6. Valg af 3 suppleanter til kredsstyrelsen. 
7.7. Valg af 2 interne revisorer samt 

suppleanter for perioden 1.4.-31.3. 
 

§8, pkt. 6 nu 
indarbejdet i 
pkt. 7 

Valg af 2 interne revisorer samt 
suppleanter for perioden 1.4.-31.3. 

 

 


