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Generalforsamling i Pædagogisk Sammenslutning 
 

Mødedato 22. september 2020 

 

Dagsordenspunkt 5.2. 

 
Emne Forslag om opløsning af Pædagogisk Sammenslutning 

 

 

Bestyrelsen for Pædagogisk Sammenslutning indstiller, at generalforsamlingen beslutter 
nedenstående forslag om opløsning af Pædagogisk Sammenslutning. 
 
 
Forslag om opløsning af Pædagogisk Sammenslutning 
 
Pædagogisk Sammenslutning opløses. Dette indebærer følgende: 
 

A. Dagsordenen for generalforsamling ændres og afvikles med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Vedtagelse af forretningsorden 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab for kalenderårene 2017, 2018 og 2019 
5. Indkomne forslag 

5.1. Forslag til vedtægtsændring om, hvem formuen skal overdrages til ved 
opløsning af Pædagogisk Sammenslutning 

5.2. Forslag om opløsning af Pædagogisk Sammenslutning 
6. Valg af et afviklingsudvalg på 2 personer 
7. Eventuelt 

 
B. Sammenslutningen eksisterer til og med den 31. oktober og ophører derefter med at 

eksistere. Til og med den 31. oktober opkræves der kontingent. 
 
C. Afviklingsudvalget varetager afviklingen af sammenslutningens virksomhed, og bla. 

sørge for: 
I. Betaling af eventuelle resterende regninger for sammenslutningens virksomhed 

frem til og med generalforsamlingens afslutning 
II. Udarbejdelse af regnskab 2020 for sammenslutningens virksomhed og afvikling 
III. Sørge for, at  regnskabet for 2020 revideres og påtegnes af forbundets sekretariat 
IV. Det reviderede regnskab sendes ud til medlemmerne med en frist på 14 dage til 

at indsende eventuelle bemærkninger til regnskabet 
V. Det reviderede regnskab og eventuelle bemærkninger hertil fra medlemmerne 

fremsendes til forbundets hovedbestyrelse til endelig godkendelse  
VI. Overdragelse af følgende til forbundet 

- Sammenslutningens eventuelle arkiv 
- Eventuelle uafsluttede bestyrelsessager/aktiviteter 

VII. Sletning af eventulle medlems-/persondata, som bestyrelsen måtte være i 
besiddelse af 
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D. Afviklingsudvalget skal have fremsendt det reviderede regnskab og eventuelle 
bemærkninger hertil fra medlemmerne til forbundets hovedbestyrelse senest ved 
udgangen af 2020. 

 
E. Afviklingsudvalget har ikke kompetence til at varetage andre opgaver end afviklingen af 

sammenslutningens virksomhed 
 
 

Motivering af forslaget 

 

Da Pædagogisk Sammenslutning i sin tid blev stiftet i midten af 90’erne varetog den en opgave med at 

arrangere kurser med et pædagogisk indhold lang tid før forbundet gjorde det. Det var en vigtig opgave 

også for forbundet, og gennem tiden har sammenslutningen arrangeret mange kurser til glæde for 

medlemmerne. 

 

Tiderne har imidlertid skiftet. Det er blevet vanskelige at opretholde Pædagogisk Sammenslutning af flere 

årsager: 

 

 I dag arrangerer forbundet kurser og konferencer med et pædagogisk indhold for medlemmerne. 

Det svarer til en generel udvikling indenfor fagbevægelsen, hvor forbundene ikke længere ikke 

længere blot varetager de klassiske fagforeningsopgaver som overenskomstforhandlinger og fører 

medlemssager om løn- og ansættelsesforhold, men også går ind og varetager fagets udvikling. 

Så Uddannelsesforbundet er gået ind og påtaget sig den opgave, som pædagogisk 

Sammenslutning i tid satte sig for at varetage, og det udfordrer sammenslutningens fortsatte 

eksistensberettigelse. 

 

 Det er blevet vanskeligere at få tilmeldinger til kurser med pædagogisk indhold. Færre 

medlemmer tilmelder sig kurserne, hvilket forbundet også oplever med deres kurser, og det 

skyldes bla, at lærerne er pressede på tiden og har sværere ved at få fri eller vikardækning hvis 

de skal deltage i et kursus, og det er også blevet sværere at få skolerne til at betale for 

kursusdeltagelsen. 

 

 Kravene til at drive en faglig sammenslutning er også blevet større. Forbundet har stillet krav om 

et større aktivitetsniveau, hvis forbundet fortsat skal servicere sammenslutningen med 

medlemsadministration, kontingentopkrævning, bogføring, kursusadministration, torv på 

forbundets hjemmeside mm. Alternativet hertil er, at bestyrelsen selvvaretager disse 

tidskrævende administrative opgaver, og dertil kommer så alle de opgaver og det store ansvar, 

der følger af reglerne om GDPR (persondataforordningen). 

 

De forhold, som er nævnt ovenfor, gør, at kravene til bestyrelsens arbejde og det at drive Pædagogisk 

Sammenslutning er blevet betydeligt større end dengang, Pædagogisk Sammenslutning blev stiftet. 

 

Det skal holdes op overfor, at hvervet som bestyrelsesmedlem er et fritidsjob. 

 

På baggrund af de forhold, som er beskrevet ovenfor, har bestyrelsen vurderet, at det ikke længere er 

muligt at opretholde Pædagogisk Sammenslutning. 

 

I forslaget om opløsning af Pædagogisk Sammenslutning er der nævnt en række opgaver, som forbundet 

skal varetage – dette har forbundet givet tilsagn om. 

 

I forslagets pkt. B. er det nævnt, at sammenslutningen ophører den 31. oktober 2020, og at der til og 

med den dato opkræves kontingent. Når ophøret af sammenslutningen og kontingentopkrævningen først 
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er sat til den 31. oktober og ikke lige efter generalforsamlingen, så skyldes det, at forbundets sekretariat 

igangsætter opkrævningen af oktober-kontingentet i midten af september måned – altså nogle dage før 

denne generalforsamling. Så det er et vilkår for opløsningen, der er fastsat af forbundet af administrative 

grunde. 

 

Ifølge sammenslutningens vedtægter § 16 kræver en opløsning af sammenslutningen et flertal på 3/5 

(60 %) af de afgivne gyldige stemmer. 


