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Ordinær generalforsamling 2020 
 

Onsdag den 3. juni kl. 16:00 
Virtuelt møde  

 
 

Foreløbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Fastsættelse af forretningsorden 
3. Forslag til vedtægtsændringer   
4. Formandens beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskaber 
7. Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser  
8. Budgetter 
9. Fastsættelse af kontingent 
10. Valg 

a. Formand 
b. Næstformand  
c. Kasserer  
d. 1 kongresdelegeret 
e. 4 suppleanter for de kongresdelegerede  
f. 2 revisorer 
g. 2 revisorsuppleanter  
h. 1 fanebærer 
i. 2 fanebærersuppleanter 

11. Eventuelt  
 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen på more@dlf.org. 
 
Generalforsamlingsmaterialet ligger på hjemmesiden under ’Generalforsamlingen 2020’.  
 
Tilmelding senest fredag den 29. maj til TR eller til: 021@dlf.org.  
 
 
På vegne af Ballerup Lærerforenings Styrelse  
 
Kasper Mortensen & Morten Refskov 
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Kære medlemmer 

 
Meget er anderledes i denne coronatid og således også afviklingen af vores generalforsamling.  
 
Vi har længe gået og ventet og håbet på, at coronarestriktionerne ville kunne lempes så meget, at 
vi kan afholde generalforsamlingen, som vi plejer. Håbet er støt og roligt svundet ind og baseret på 
de seneste udmeldinger fra regeringen og den langsigtede genåbningsplan, har vi måttet sande, at 
der potentielt kan gå næsten et halvt år yderligere, før vi kan afvikle en fysisk generalforsamling 
med i omegnen af 200 deltagere. 
 
Styrelsen er derfor nået til den konklusion, at vi forsøger et gennemføre generalforsamlingen vir-
tuelt, selvom det er med blødende hjerte, da det naturligvis aldrig vil kunne måle sig med det ar-
rangement, som vi ellers kender. Årsagen er simpelthen, at vi har brug for at få truffet en række 
beslutninger med henblik på fortsat at kunne drive fagforening for jer på et ordentligt juridisk 
grundlag - fx skal vi gerne have besluttet det kommende års frikøb, og så er vi flere, der sidder på 
mandater, der dybest set er forlænget uden vedtægtsmæssig hjemmel.      
 
Det betyder, at der selvsagt er en masse nye praktiske forhold, som vi skal have styr på, og når vi 
har det, vil vi orientere yderligere. Jeg kan dog allerede nu understrege, at der vil blive tale om en 
minimalistisk udgave, hvor vi - for at begrænse taletiden og fremme en hurtigere og mere effektiv 
afvikling - i højere grad end normalt vil henvise til de skrifter, der er udsendt forud for afholdelsen. 
Eftersom vi var klar til generalforsamlingen den 13. marts, er alt materialet tilgængeligt på hjem-
mesiden, og vi har valgt, at vi ikke korrigerer dokumenterne mere end højest nødvendigt.   
 
Vi har brug for, at I tilmelder jer med en mailadresse, da I skal have tilsendt en mail med et link til 
mødet. Normalt skal man jo ikke tilmelde sig selve generalforsamlingen, men det er nødvendigt i 
denne særlige situation.   
 
Vi håber på jeres forståelse for, at vi i situationen har brug at klippe en hæl og hugge en tå, hvilket 
kan betyde, at vi går lige til grænsen af de muligheder, som vores vedtægter giver os, hvis man 
læser dem med de meget formelle briller.  
 
 
På vegne af Ballerup Lærerforenings Styrelse 
    
Kasper Mortensen & Morten Refskov 
    

 


