GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2020
I SEKTIONEN FOR ANSATTE VED OPLYSNINGSFORBUND OG DAGHØJSKOLER
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 22. september 2020 kl. 15.30
på Hotel H. C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense, med følgende punkter på
dagsordenen:
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 bestyrelsen
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
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til sektionens TR-møde.
Generalforsamlingen indgår desuden i et samlet program, der ser således ud:
Kl. 15.30 – 16.45: Generalforsamling i sektionen for ansatte ved oplysningsforbund og
daghøjskoler
Kl. 17.00 – 18.00: Fælles oplæg til sektionsgeneralforsamlingerne v. Uddannelsesforbundets formand og næstformand
Kl. 18.00 – 19.00: Middag
Kl. 19.00 – 19.30: Generalforsamling i landsklubben for lærere i folkeoplysningen
Kl. 19.45
: Generalforsamling i Pædagogisk Sammenslutning
Generalforsamlingen er for alle medlemmer af 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,
bortset fra følgende medlemmer, som hverken er stemmeberettigede eller valgbare under punkterne om valg til bestyrelse, samt uddannelsesforbundets repræsentantskab og
kongres:



medlemmer af sektionen, der er omfattet af aftalen mellem Uddannelsesforbundet og
Danske Fysioterapeuter om dobbeltorganisering på centre for livsstil og sundhed på
projekter under AOF m. v.
de fagligt-pædagogiske medlemmer af sektionen

Senest lørdag d. 22. august (senest 1 måned før generalforsamlingen) skal forslag fra
medlemmerne til behandling på generalforsamlingen være indsendt til forbundet på
info@uddannelsesforbundet.dk.
Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15
1364 København K
Tlf.: +45 70 70 27 22
info@uddannelsesforbundet.dk
www.uddannelsesforbundet.dk

Senest tirsdag d. 8. september (senest 2 uger før generalforsamlingen) vil materialet til
generalforsamlingen blive lagt på forbundets hjemmeside.
Der henvises til sektionens vedtægter pkt. 4.
Tilmelding til generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden.
Sektionsbestyrelsen
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