
Kære alle. 
 
Som annonceret på foreningens hjemmeside samt på Folkeskolen.dk, vil vi afvikle årets generalforsamling 
(GF) på en alternativ måde. Dette gør vi selvfølgelig for at overholde de retningslinjer, der er udstukket af 
regeringen. Generalforsamlingen afvikles onsdag den 17. juni kl. 15.00 fra foreningens lokaler i Rosengade i 
Rønne og bliver sendt via Skype til fem udvalgte skoler, hvor man kan følge med via storskærm. 
 
Alle relevante dokumenter vil blive lagt på foreningens hjemmeside onsdag den 10. juni. Disse vil omfatte: 

- Forslag til forretningsorden 
- Kredsstyrelsens skriftlige beretning 
- Formandens mundtlige beretning (der vil være en skriftlig udgave af den, men den optages 

desuden på video) 
- Regnskab for 2019 
- Budget og kontingentfastsættelse for 2021 
- Kandidatliste til de forskellige personvalg. 

 
Af hensyn til stemmesedler og forplejning skal man skal senest den 11. juni tilmelde sig 
generalforsamlingen ved at sende en mail til 071@dlf.org, hvor man skriver sit navn, arbejdsplads (hvis man 
er i arbejde) samt på hvilken skole, man vil deltage.  
 
Skolerne er: 

- Paradisbakkeskolen (Paradisbakkeskolen) 
- Kongeskærskolen (Kildebakken, Svartingedal skole og Kongeskærskolen) 
- 10 klasse (Søndermarksskolen, UU og 10 KS) 
- Hans Rømerskolen (Heldagsskolen og Hans Rømerskolen) 
- Åvangsskolen (PPR, STU, Kommunikationscenteret, Sundheds- og sygeplejeskolen samt 

Åvangsskolen) 
Arbejdspladserne i parentes er dem, der fortrinsvis deltager på den nævnte skole. Fraktion 4/pensionister 
og andre medlemmer, der ikke tilhører en arbejdsplads, melder sig til, hvor det passer bedst.  
 
De mulige skoler vil blive annonceret på foreningens hjemmeside, når de sidste aftaler er på plads. Her vil 
det også blive nævnt, hvor man fortrinsvis skal møde op. 
 
I perioden 10.-17. juni har man mulighed for at tilkendegive, om man ønsker at kommentere dele af 
beretning, regnskab, budget eller andet.  Dette gør man ligeledes ved at skrive til 071@dlf.org. Der vil 
sammen med beretningerne være vedlagt en liste over emner. Det er også i denne periode, man gerne må 
tilkendegive, hvis man ønsker at stille op til en af posterne i BLF. 
 
Til selve generalforsamlingen har man selvfølgelig ret til at bede om ordet, ligesom man har mulighed for at 
opstille til en af posterne helt op til selve valghandlingen. 
 
På GF-dagen møder man bare op på den skole, hvor man har tilmeldt sig, klokken 15.00. Her vil man få 
udleveret stemmeseddel og der vil være en let forplejning. Selve generalforsamlingen går så i gang kl. 
15.30, og alt vil blive forklaret undervejs. 
 
Alt dette er en nødvendighed for at vi kan få aflagt beretningerne og ikke mindst få valgt den fremtidige 
kredsstyrelse. Vi er helt med på, at det ikke er optimalt i forhold til medlemsdebat. Derfor planlægger vi et 
medlemsmøde, hvor der vil være god plads til debat og efterfølgende hygge, når vi kommer hen til mere 
normale tider. 
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Vi håber, at I vil bakke op om dette års generalforsamling, og vi glæder os til at ”se” jer. 
 
 

På kredsstyrelsens vegne 
Christian Faurholdt Jeppesen 

 


