
Vedtægter for Pædagogisk Sammenslutning i Uddannelsesforbundet. 

§ 1: Foreningens navn er Pædagogisk Sammenslutning. 
 
§ 2: Foreningen er en faglig sammenslutning i Uddannelsesforbundet. 
 
§ 3: Foreningens formål er: 

- At opsamle og udveksle pædagogiske erfaringer. 
- At sætte pædagogisk udvekslingsarbejde i gang. 
- At arbejde for tilvejebringelse af undervisningsmaterialer. 
- At sikre og udvikle kommunikationen mellem medlemmerne. 
 

§ 4: Kun medlemmer af Uddannelsesforbundet kan optages.  
 
§ 5: Sammenslutningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 1) Der afholdes generalforsamling hvert tredje år i tredje kvartal – i samme år 

som forbundets kongres og senest 7 uger før denne.  
 

§ 6: Stemmeberettigede er medlemmer af sammenslutningen. 
 Stk. 1) Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 
 

§ 7: Indkaldelse til generalforsamling sker elektronisk og via Uddannelsesbladet senest  
 14 dage før generalforsamlingen. Med angivelse af tid, sted og dagsorden. 

Stk. l) Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 
§ 8: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde punkter: 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Vedtagelse af forretningsorden 
3) Bestyrelsens beretning  
4) Regnskab 
5) Indkomne forslag 
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 bestyrelsessuppleanter 
13) Valg af kritisk revisor 
14) Valg af kritisk revisorsuppleant 
15) Eventuelt 

 
§ 9: Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen eller 
mindst 3/5 del af medlemmerne skriftligt begærer dette, med angivelse af hvilke 
punkter der ønskes til forhandling. 
 
§ 10: Der udfærdiges et beslutningsreferat af generalforsamlingen, der underskrives af 
dirigent og referent. 
 
§ 11: Mellem generalforsamlingerne ledes sammenslutningen af bestyrelsen. 
 
§ 12: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 øvrige 



bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan til enhver tid udpege et medlem til at hjælpe 
bestyrelsen med en opgave. 

Stk. 1) Bestyrelsen plus 4 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling 
efter den vedtagne forretningsorden. 
Stk. 2) Hvis formanden fratræder sin post, indtræder næstformanden i stedet og 
der konstitueres en ny næstformand. Hvis næstformand eller kasserer træder ud 
af bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig selv, indtil den nye Generalforsamling 
afholdes. 

 
§ 13: Mellem bestyrelsesmøderne repræsenteres sammenslutningen af formanden. 
 
§ 14: Regnskabet fremlægges på sammenslutningens ordinære generalforsamling. 
 Stk. 1) Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2) Bestyrelsen har ansvaret for, at sektionens regnskab føres i 
overensstemmelse med god regnskabsskik, og fastsætter regler om udbetalinger og 

midlernes anbringelse. 
Revisorerne kan til enhver tid foretage kasseeftersyn. Meddelelser om sådanne 
eftersyn skal tilføres revisionsprotokollen. 
 

§ 15: Forslag til ændringer af vedtægterne skal vedtages med mindst 3/5 af de afgivne 
stemmer. 
 

§ 16: Sammenslutningen kan alene ophæves ved 3/5 flertal af de afgivne gyldige stemmer, 
svarende til forbundets regler for opløsning.  

Stk. 1) I tilfælde af Sammenslutningens opløsning overdrages Sammenslut-
ningens midler (økonomi, udstyr mm.) og arkiv til Sektionen. 

 
. 

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 28. april 2012, Vejle.  
 
Dirigent: 
 
Referent: 


