Dato 29.06.2020 / TTH

Generalforsamling i
Sektionen for VUC-lærere
22. september 2020 kl. 17.00 – ca. 20.00 i Odense
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sektionen for VUC-lærere tirsdag den 22.
september 2020 kl. 17.00 – 20.00 på Hotel H.C. Andersen i Odense.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Sektionsbestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af sektionskontingent
7. Valg af sektionsformand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter til sektionsbestyrelsen
12. Valg af medlemmer og suppleanter til forbundets repræsentantskab
13. Valg af delegerede og suppleanter til forbundets kongres
14. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
15. Eventuelt
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af sektionen for VUC-lærere. For samtlige
medlemmer gælder, at der stemmes ved fremmøde. Der ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare. Ved opstilling til valg kan der gives fuldmagt
til, at man er villig til at modtage valg.
På bestyrelsens vegne

Lotte Klein
Formand

/ Torben Thilsted
bestyrelsessekretær
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Sektionen for VUC-lærere
22. september 2020 kl. 17.00 – ca. 20.00 i Odense

VUC-sektionens generalforsamling
Generalforsamling afholdes tirsdag den 22. september 2020 kl. 17.00 – ca. 20.00 på Hotel
H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.
Hotel H.C. Andersen ligger få minutters gang fra Odense station.
TR-møde og –kursus
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til sektionens TR-møde og –kursus den. 22. – 23.
september 2020 samme sted.
Medlemmer af generalforsamlingen
Generalforsamlingen er for alle medlemmer af VUC-sektionen. Der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved opstilling til valg kan der gives fuldmagt til, at man er villig til at modtage valg.
Alle medlemmer af sektionen har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.
Transport
Transportudgifter bliver dækket efter Uddannelsesforbundets regler. Udgangspunktet er
billigste offentlig transport. Hvis medlemmet opfylder Forbundets betingelser, kan man få
dækket anden transport såsom bil og fly.
Afregningsbilag vil blive uddelt på dagen.
Forslag
Senest søndag d. 22. august 2020 (senest 1 måned før generalforsamlingen) skal forslag fra
medlemmerne til behandling på generalforsamlingen være indsendt til forbundet på
info@uddannelsesforbundet.dk.
Beretning mm.
Senest tirsdag d. 8. september 2020 (senest 2 uger før generalforsamlingen) vil bestyrelsens
skriftlige beretning og øvrigt materiale til generalforsamlingen blive lagt på forbundets
hjemmeside.
Der henvises i øvrigt til sektionens vedtægter pkt. 4.: VUC-sektionens vedtægter
Tilmelding til generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden.
Spørgsmål til generalforsamlingen
Spørgsmål om VUC-sektionens generalforsamling kan rettes til:
Sektionsformand Lotte Klein lok@uddannelsesforbundet.dk
Bestyrelsessekretær Torben Thilsted tth@uddannelsesforbundet.dk

