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Generalforsamling tirsdag d. 22. september 2020 i Pædagogisk Sammenslutning 
 

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 22. september 2020 kl. 19.45 Hotel H. C. 

Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense med følgende punkter på dagsordenen: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

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. Fremtidigt arbejde 

7. Fastlæggelse af kontingent 

8. Valg af formand 

9. Valg af næstformand 

10. Valg af kasserer 

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

12. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

13. Valg af kritisk revisor 

14. Valg af kritisk revisorsuppleant 

15. Eventuelt. 

 

På generalforsamlingen er der under pkt. 5.2. et forslag om opløsning af Pædagogisk 

Sammenslutning. Hvis forslaget vedtages ser dagsordenen således ud: 

 
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 

 

Generalforsamlingen indgår i et samlet program på Hotel H. C. Andersen, der ser således 

ud: 

 

Kl. 17.00 – 18.00: Fælles oplæg til sektionsgeneralforsamlingerne v. Uddannelsesforbun-

dets formand og næstformand om kongressens emner 

 

Kl. 18.00 – 19.00:  Middag 

 

Kl. 19.45 -  : Generalforsamling i Pædagogisk Sammenslutning 
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Generalforsamlingen er for alle medlemmer af Pædagogisk Sammenslutning. Der kan 

kun stemmes ved personligt fremmøde, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved op-

stilling til valg kan der gives fuldmagt til, at man er villig til at modtage valg. 

 

Alle medlemmer af Pædagogisk Sammenslutning har stemmeret og er valgbare på gene-

ralforsamlingen. 

 

Senest mandag d. 14. september (senest 8 dage før generalforsamlingen) skal forslag fra 

medlemmerne til behandling på generalforsamlingen være indsendt til forbundet på  

info@uddannelsesforbundet.dk.  

 

Der henvises til Pædagogisk Sammenslutnings vedtægter § 5 - 8. 

 

Tilmelding til generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen 
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