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Ballerup den 10. marts 2021 
 
 
 
 
Kære medlemmer 

 
 
Det er en meget særlig tid vi lever i! Da vi sidste år, efter flere måneders udsættelse, i juni måned 
måtte afholde foreningens første virtuelle generalforsamling, var vi helt overbeviste om, at det også 
blev den sidste. Sådan er det ikke gået. I efteråret holdt vi den anden, da vi ved en ekstraordinær 
generalforsamling skulle vælge ny formand, næstformand og kasserer, og nu har styrelsen efter 
flere drøftelser besluttet, at dette års ordinære generalforsamling fredag den 19. marts 2021 også 
bliver virtuel. Der er desværre ikke noget, der tyder på, at forsamlingsforbuddet vil blive hævet nok 
til, at vi kan afholde en fysisk generalforsamling i dette forår. 
 
Det er rigtig trist, men heldigvis er vi alle blevet meget bedre til at bruge det virtuelle medie og til 
være sammen hver for sig. Vi ved samtidig, at I er nogle af dem, der er bedst til at skabe fællesskab 
gennem skærmen, når I underviser jeres elever i både dansk, matematik og klassetrivsel. Vi håber, 
at det også vil lykkes os at skabe fællesskab, når vi mødes hver for sig den 19. marts. 
 
Normalt skal man ikke tilmelde sig selve generalforsamlingen, men det er nødvendigt i denne sær-
lige situation.  Vi har brug for, at I tilmelder jer med navn, skole og mailadresse senest fredag den 
12. marts til TR eller til: vila@dlf.org., da I skal have tilsendt et link til mødet. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
 
På vegne af Ballerup Lærerforenings Styrelse 
    
Vibe Larsen & Kasper Mortensen 
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Ordinær generalforsamling 2021 
 

Fredag den 19. marts kl. 15.30 
Virtuelt møde  

 
 
 

Endelig dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Formandens beretning 
Styrelsens forslag til resolutioner: 
1: Sæt den professionelle dømmekraft fri og prioritér flere hænder 
2: Mørketallene skal frem i lyset 
3: Der er stadig plads til forbedringer, når det handler om involvering 

4. Lokalaftale21 

5. OK21 

6. Regnskaber 

7. Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser  

8. Budgetter 

9. Fastsættelse af kontingent 

10. Eventuelt  

 
 
Generalforsamlingsmaterialet ligger på hjemmesiden under Generalforsamlingen 2021.  
 
Tilmelding senest fredag den 12. marts til TR eller til: vila@dlf.org.  
 
 
På vegne af Ballerup Lærerforenings Styrelse  
 
Vibe Larsen & Kasper Mortensen 

 

https://www.kreds21.dk/media/14208766/resolutionpluscoronaerfaringer.pdf
https://www.kreds21.dk/media/14208778/resolutionplus-plusmoerketal.pdf
https://www.kreds21.dk/media/14208790/resolutionplus-plusinvolvering.pdf
https://www.kreds21.dk/politik/generalforsamlingen/generalforsamlingen-2021
mailto:vila@dlf.org

