KALUNDBORG LÆRERKREDS
DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 53
Nytorv 8, 1. sal, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 51 51 12 - Fax: 59 51 52 12
e-mail: 053@dlf.org
hjemmeside: www.kreds53.org

Generalforsamling
torsdag den 3.september
kl.16.30
Rørby Sognegård, Bakkegårdsvej 15, Rørby
Endelig dagsorden
1.

Mødets åbning

2.

Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
Fastsættelse af forretningsorden.

3.

Beretning.

4.

Regnskab.

5.

Indkomne forslag:
 Vedtægtsændringer
 Kredsstyrelsens udtalelse: Anerkendelse af
lærernes profession og arbejde
 Faglig klub Høng udtalelse: Utryghed i
hverdagen

6.

Budget og fastsættelse af kredskontingent

7.

Valg: jf. vedtægterne

Valgprocedure:
Valg af kongresdelegerede og suppleanter for perioden 1.10.20 – 31.3.22 foregår efter
hovedstyrelsens retningslinjer. Disse er indarbejdet i vedtægter for Kalundborg Lærerkreds, § 12.
Hovedstyrelsens retningslinjer kan rekvireres på kredskontoret.

Følgende har tilkendegivet opstilling
Kredsformand:

Lone Varming, Høng Skole, opstiller.

Kredsstyrelsen:

Anita Rathje, Hvidebækskolen, genopstiller.
Henriette Eriksen, Svebølle Skole, genopstiller.
Randi Stokholm, Nyrup Skole, opstiller
Søren Johansen, Firhøj Skole, opstiller

Suppleanter til kredsstyrelsen:
Julia Christensen, Hvidebækskolen, genopstiller
Marianne Labuz, Skolen på Herredsåsen, opstiller
Kongresdelegeret:

Anita Rathje, Hvidebækskolen, opstiller

Suppleanter for den kongresdelegerede, der ikke er formand:
Henriette Eriksen, opstiller
Randi Stokholm, Nyrup Skole, opstiller
Revisorer:

Helle Djurtoft, Løve-Ørslev skole, opstiller
Lars Kr. Sørensen, Hvidebækskolen, genopstiller

Revisorsuppleant:

Karen Elkjær-Andersen, Kirke Helsinge Skole, opstiller

Kandidater til formand og kredsstyrelsen, får max 3 minutter til præsentation af sit kandidatur.
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

Generalforsamlingen vil blive afholdt efter de tiltag og anbefalinger, der er
mod COVID-19 i Danmark.

Følgende er fra Rigspolitiet:

Ved ankomst til Rørby Sognegård vil man få anvist en indgang og en
plads, som bliver skolevis, eller bord uden tjeneste sted. Man skal selv
medbringe skriveredskab i tilfælde af skriftlig afstemning og selvfølgelig
til den vanlige konkurrence.
Af hensyn til dels spisning og Covid-19 foretages tilmelding til
tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 24. august 2020.
Tilmeldingen skal indeholde både navn og skole.

