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1. Valg af dirigent 

Uffe Bjerre 

 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

Forretningsorden  vedtaget 

 

3. Formandens mundtlige beretning  

Medlemstallet er på nuværende tidspunkt på 1422 medlemmer. 

I hovedbestyrelsen er der pga  Corona blevet afholdt flere og kortere møder, det er forgået virtuelt. 

Intet er gået som forventet mht til planlagte kurser og konferencer. Det har været en udfordring for 

alle at undervise under corona nedlukning og restriktioner. Stor ros til alle for indsatsen, der ligger 

et stort arbejde med at få samlet op. I forbindelse med hjemmeundervisningen i HD, fandt vi ud af 

at det er hjemmet der har det fulde ansvar, for om de ville tillade eleverne, at udføre de givne 

opgaver. Igen i år har det ikke været muligt at gennemføre konferencen i Skjern, pga Corona. Trods 

nedlukning, restriktioner og aflyste kurser har lokalforeningerne ikke tabt modet, tak for det. 

Prøven i valgfaget blev aflyst i år. Der kommer en runde med valgfagsprøvekursus, som kommer 

landet rundt. Tak for arbejdet med bladet, der udkommer 4 gange om året. Vi har Lars Søtoft Buur 

Holmboe med som repræsentant for DLF 

 

Beretning godkendt 

 

4. Regnskab 

Fremlægges af Henning Andersen. Regnskabet godkendes 

 

5. Indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændring. Den vedtagne formulering af afsnit 5 lyder således: ”Foreningens 

midler skal indsættes i pengeinstitut til størst mulig rente. Opsparede reserver kan endvidere 

placeres i investeringspuljer med begrænset risiko indeholdende aktier og obligationer.” 

Enstemmigt vedtaget 

 

Lokalforening Østjylland: 

 Vi foreslår en kontingentændring, så bestyrelsesmedlemmerne i lokalforeningerne fremadrettet får 

samme kontingent vilkår som bestyrelsesmedlemmerne i hovedforeningen. 

Trækker deres forslag tilbage 

 

6. Prioritering af indsatsområder  

Lokaler Udvalget, hovedbestyrelsen bør arbejde med hvordan der arbejdes i lokalerne, helt fra 3. kl 

og fremad 

Der opfordres til at man kikker på lokaler og sikkerhed 
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Vi tager med i vores prioriteringer af indsatsområder: Lokaler sikkerhedsudvalget, medlems 

hvervning studerende, hd 3. kl. særligt bevågenhed, tanker om styrket politisk arbejde 

 

7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb 

godkendt 

 

8.  Fastsættelse af vederlag/godtgørelser 

godkendt 

 

9. Kontingentfastsættelse 

Godkendt 

 

10. Budgetoversigt for indeværende år 

godkendt 

 

11. valg 

Irene Egeskov Andersen (genopstiller) - genvalgt 

Pia Vera Mølgaard (genopstiller) - genvalgt 

Wisti W Pedersen (genopstiller) - genvalgt 

Henning Andersen (genopstiller ikke) 

Ny opstillet kandidat: Rune J Johansen valgt 

Valg af suppleanter: Kristian M Jørgensen - genvalgt - Tine Friis Petersen - genvalgt  

Valg af kritisk revisor: Poul Sten Rasmussen  

Fortsat samarbejde med Sønderup Revision 

 

 

12. evt 

Takketale til Henning Andersen for 25 års arbejde som kasserer i foreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


