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Generalforsamling 

fredag den 16.marts kl.17.00 
Skolen på Herredsåsen, Klosterparkvej 175 Kalundborg 

Endelig dagsorden 

 
Velkomst 

1.   Mødets åbning 

 

2. Valg af dirigent og stemmetællere.  

Fastsættelse af forretningsorden. 

3. Beretning.    
Hovedstyrelsesmedlem for DLF Bjørn Hansen 

orienterer om aktuel situation ang. konflikt.                                                                           
4. Regnskab. 

5. Indkomne forslag: 

 Udtalelse: Inklusion 

 Udtalelse: Medindflydelse 

 Udtalelse: Lærerrekruttering 

6. Budget og fastsættelse af 

kredskontingent 

7. Valg: jf. vedtægterne 
 Hvis der er flere kandidater til de enkelte poster, får 

hver kandidat 3 minutter til præsentation af sit 

kandidatur. 
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Valgprocedure: 
 

 

Valg af kongresdelegerede og suppleanter for perioden 1.4.18 – 31.3.20 foregår efter 

hovedstyrelsens retningslinjer. Disse er indarbejdet i vedtægter for Kalundborg Lærerkreds, § 12. 

Hovedstyrelsens retningslinjer kan rekvireres på kredskontoret. 

 

 

Følgende har tilkendegivet opstilling 

 

Kredsformand: Karen Sørensen, Firhøjskolen, genopstiller. 

 

Kredsstyrelsen: Anita Rathje, Hvidebækskolen, genopstiller. 

Henriette Eriksen, Svebølle Skole, genopstiller. 

Lone Varming, Høng Skole, genopstiller. 

Marianne Labuz, Skolen på Herredsåsen, genopstiller. 

Niels Finne, Buerup Skole, genopstiller. 

 

Suppleanter til kredsstyrelsen: 

  Hasse Christensen, Rynkevangskolen, genopstiller 

  Julia Christensen, Hvidebækskolen, opstiller 

  Marie Neble, Tømmerup Skole, opstiller. 

 

Kongresdelegeret: Lone Varming, opstiller 

       

Suppleanter for den kongresdelegerede, der ikke er formand: 

  Henriette Eriksen, opstiller 

Niels Finne, genopstiller 

   

Revisorer:  Lars Kr. Sørensen, Hvidebækskolen, opstiller 

  Tina Johnsen, Firhøjskolen, genopstiller 

 

Revisorsuppleant:  

 

Om personvalg: 

Hvis der ikke opstilles flere personer, end der skal vælges, er den/de opstillede valgt. 

Hvis der opstiller flere personer, end der skal vælges, eller hvis der skal fastsættes en rækkefølge 

blandt de opstillede, afholdes skriftlig afstemning på følgende måde: 

På stemmesedlen kan højest anføres kandidater svarende til det antal, der skal vælges – der kan godt 

anføres færre. Samme kandidat må ikke anføres flere gange på samme stemmeseddel. Kandidaterne 

anføres på stemmesedlen i den rækkefølge, de ønskes valgt. Nr. 1 på stemmesedlen tildeles et antal 

stemmer svarende til antallet af personer, der skal vælges, nr. 2 tildeles én stemme mindre, osv. 

den/de kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.  

   

8. Evt 


