
Generalforsamling 2023
Tidspunkt: Torsdag, d. 23. marts 2023 – kl. 17-20

Sted: Makerspace 9220, Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Ø

Makerspace 9220 er et åbent Makerspace, hvor både skoler,
lærere/pædagoger, men også lokale borgere kan komme og
skabe og arbejde kreativt.
Makerspace 9220 har et bredt udvalg af maskiner, 3D-printere,
laserskære, folieskære og meget mere - og har stort viden og
erfaring med, læring i at designe og skabe med en bred
aldersgruppe.

Kom til generalforsamlingen og deltag i vores netværk - og bliv samtidig inspireret til dit
makerspace på skolen.

Dagsorden

1. Velkomst v. formanden

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag (evt. punkter til dagsorden sendes til: hodnordjylland@gmail.com senest d. 14. marts)

6. Valg

7. Eventuelt

Vi glæder os til at se mange af vores nordjyske medlemmer - og er vært med kaffe/vand/øl &
kage.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Den faglige forening Håndværk & Design Nordjylland

mailto:hodnordjylland@gmail.com


Vedtægter for Den faglige forening Håndværk & Design Nordjylland

§ 1 Foreningens formål er at styrke håndværk og design som skolefag og læreruddannelsesfag
gennem samarbejde med aktører på fagområdet og at virke for medlemmernes fælles interesser
med kurser og andre tiltag til faglig sparring i lokalområdet.

§ 2 Som medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med / underviser i Håndværk og
Design, og andre der har interesse herfor, og kan gå ind for foreningens formål.

§ 3 Foreningen er en lokalafdeling under Den faglige forening Håndværk & Design.
Lokalforeningen Nordjylland dækker kommunerne:  Aalborg, Rebild, Mariagerfjord,
Vesthimmerland, Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Jammerbugt og Brønderslev.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen meddeler tid
og sted i Håndværk og Design-bladet nr. 1. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på
hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt, hvis blot en ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen
eller 1/3 af medlemmerne.

Dagsorden til ordinære GF skal mindst indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Bestyrelsens beretning

3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.                   Indkomne forslag

5.                   Valg

6.                   Eventuelt

§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt evt. en linjefagsrepræsentant fra hhv. UCN Aalborg
og UCN Hjørring, der hver er valgt for 1 år. Valgperioden i bestyrelsen er 2 år, to medlemmer er
på valg i lige år, og tre er på valg i ulige år.   Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, sekretær og kasserer, sidstnævntes rolle kan overdrages for et år ad gangen til
hovedforeningens kasserer. Der kan være sammenfald i rollerne. Derudover vælges 2
suppleanter for 1 år.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 30. september 2017


