
 
Forslag til ændring af § 6 i vedtægterne 

 

Nuværende: 

 

§ 6 

 Generalforsamlingen er kredsens højeste 

myndighed. Ordinær generalforsamling af-

holdes i marts måned og indkaldes ved op-

slag på skolerne og indvarsling på kredsens 

hjemmeside og skolernes personaleintra med 

mindst tre ugers varsel. Generalforsamlingen 

kan kun træffe beslutning om sager, der er 

optaget på dagsordenen. Beslutninger træffes 

med absolut flertal. Skriftlig afstemning af-

holdes, såfremt 4 medlemmer kræver det. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, 

skal skriftligt foreligge hos formanden senest 

14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Endelig dagsorden, indeholdende forslag - 

herunder forslag til budget – samt en oversigt 

over det reviderede regnskab, bekendtgøres 

ved opslag på skolerne senest 5 dage før ge-

neralforsamlingen. 

På den ordinære generalforsamlings dagsor-

den skal følgende punkter optages: 

1.      Valg af dirigent. 

2.      Beretning. 

-         i lige år behandles både en skriftlig og 

mundtlig beretning. 

-         i ulige år behandles en mundtlig beret-

ning. 

3.      Regnskab. 

4.      Indkomne forslag. 

5.      Forslag til budget - herunder kontin-

gentfastsættelse. 

6.      Valg i lige år jævnfør § 8 i disse ved-

tægter 

7.      Eventuelt. 
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