
Bilag 1  
  
Forklaring til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansklærerforeningen 
Dansklærerforeningen består af fire sektioner med egne vedtægter - sektionen for 
folkeskolelærere (F), sektionen for lærere ved stx og hf (G), sektionen for 
erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasier og eux (E) samt sektionen for lærere ved 
læreruddannelsen (L).   
  
De fire sektioner er samlet i en fælles forening, Dansklærerforeningen, med fælles 
overordnede vedtægter og generalforsamling. Foreningen ejer et aktieselskab  
Dansklærerforeningens Hus, som driver forlagsvirksomhed med udgivelser til danskfaget. 
(Se tegning)  
  

  
  
Sektionen for folkeskolelærere (F-sektionen) har taget initiativ til revision af de eksisterende 
vedtægter. På baggrund heraf har der været en længere proces, hvor repræsentanter for de 
forskellige sektioner har forhandlet om udformningen af disse nye vedtægter.   
  
På baggrund heraf har fællesbestyrelsen indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling. 
  
 
 
 



Ændringerne af foreningens vedtægter har følgende formål:  
  

● Sektionerne er sat fri til at bestemme egne forhold i meget vid grad  
● Streng opdeling i sektions- og ikke-sektionsspecifikke forhold  
● Kompetencefordeling mellem organer og beslutningsgange er gjort klar  
● Der er etableret et let tilgængeligt foreningsår/årshjul  
● Reglerne for repræsentantskabets udpegelse af medlemmer til 

Dansklærerforeningens  
Hus A/S bestyrelse ændres, så hver sektion udpeger et medlem  

● Der er en indført en procedure for en mulig opløsning af foreningen som skaber 
fagspecifikke foreninger til videre drift  

  
Det er senere planen at de enkelte sektioners vedtægter skal justeres for at tilpasse sig den 
overordnede vedtægt.   

Uddybning af dagsordenens punkt 3:  

3. Afstemning om forslag til nye vedtægter for Dansklærerforeningen.  
  
Afstemningen falder i tre dele:   

a. Der stemmes om vedtagelse af nye vedtægter, se bilag 3, forslaget til de samlede  
vedtægter. I dette forslag ser paragraf 6.5 således ud:  

“Beslutninger i Repræsentantskabet træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de 
stemmeberettigede fremmødte.”,   

b. Bestyrelserne for E-sektionen, F-sektionen og L-sektionens ændringsforslag til 
paragraf 6.5, se bilag 4. Med dette forslag ændres paragraf 6.5 til:  

“Beslutninger i Repræsentantskabet træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de 
stemmeberettigede fremmødte. I tilfælde af stemmelighed skal de stemmeberettigede som 
samlet repræsenterer det højeste antal medlemmer af Dansklærerforeningen have 
udslagsgivende stemmevægt.”  

c. G-bestyrelsens ændringsforslag til paragraf 6.5, se bilag 5. Med dette forslag ændres 
paragraf 6.5 til:  

“Beslutninger i Repræsentantskabet træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de 
stemmeberettigede fremmødte. I tilfælde af stemmelighed har de stemmeberettigede 
fremmødte fra de to største sektioner tilsammen udslagsgivende stemmevægt. Kan der ikke 
opnås enighed mellem de stemmeberettigede fremmødte fra de to største sektioner afgøres 
beslutningen ved lodtrækning.”  


