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Ordinær generalforsamling 2020 
 

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

 
Endelig dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent  

Styrelsen indstiller Jon Kowalczyk  
 

2. Fastsættelse af forretningsorden  
 

3. Forslag til vedtægtsændringer  
 

4. Formandens beretning 
Styrelsens forslag til resolutioner: 
1. Lad os stå sammen om et ideal for vores fælles folkeskole 
2. Der er grund til ros 
3. Vi må aldrig tillade, at lærere bliver kaldt "kælling, luder og idiot" 

 

5. Regnskaber 
 

6. Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser  
 

7. Budgetter 
 

8. Fastsættelse af kontingent 
 

9. Valg ifølge vedtægterne  
 

10. Eventuelt  
 
 
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 
 
Vi nærmer os den virtuelle afvikling af årets generalforsamling, og som vi tidligere har lovet kom-
mer hermed nogle praktiske oplysninger.  
 
Baggrunden for den virtuelle generalforsamling 
Styrelsen er - som tidligere skrevet - nået til den konklusion, at vi forsøger at gennemføre general-
forsamlingen virtuelt. 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 tekniske  
Mødet vil foregå via ’Google Meet’ (Google Hangouts Meet), som de fleste medlemmer efterhån-
den har en del erfaring med. Ellers findes der flere fornuftige vejledninger på internettet.   
 
Den 3. juni udsendes senest 2 timer før mødet en mail til alle tilmeldte medlemmer, hvor man ved 
at anvende det direkte link kan deltage i generalforsamlingen. I bedes logge på i god tid inden, så 
vi kan begynde til tiden.  
 
Vi håber på forståelse for, at vi gennemfører generalforsamlingen, selvom enkelte medlemmer - 
pga. eventuelle tekniske problemer - måtte blive forhindret.      
 
Generalforsamlingens form 
Generalforsamlingens dagsorden vil være præcis, som vi kender den, men afviklingen vil på flere 
punkter adskille sig markant fra sædvanen. Vi vil generelt forsøge at begrænse fremlæggelser mest 
muligt og i stedet henvise til de dokumenter, der er udsendt på forhånd, da det er vores erfaring, 
at det er betydeligt sværere at skabe nærvær ved et virtuelt møde, hvorfor tiden hurtigere kan 
føles lang. 
 
Mødet forventes afviklet efter den kendte forretningsorden, men vi vil formentlig blive mindst 
ligeså afhænge af at have en dirigent, der holder overblikket og sørger for, at vi kommer godt 
igennem punkterne, og at det alt sammen følger reglerne. Styrelsen indstiller i øvrigt igen, at Jon 
Kowalczyk vælges som dirigent. 
 
Vi håber, at generalforsamlingen - på trods af alle begrænsningerne - vil kunne afvikles på fornuf-
tig vis. Har I spørgsmål eller kommentarer, er I mere end velkomne til at kontakte os.  
 
 
På vegne af Ballerup Lærerforenings Styrelse 
    
Kasper Mortensen & Morten Refskov 
   


