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 Februar 2016  HinkeRuden 

 Medlemsblad for Rudersdalkredsen—Danmarks Lærerforening kreds 26 

Foreløbig dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent 

2) Beretning 

3) Regnskab 

4) Indkomne forslag 

5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer  

6) Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår 

7) Valg jf. vedtægternes § 6, stk. 1 

8) Eventuelt 

Generalforsamling 
Der indkaldes til generalforsamling 

Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 16.30 
Der vil være lidt forplejning fra kl.16.00 

på Trørødskolen, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk 

Rudersdalkredsen 
Danmarks Lærerforening, kreds 26   

 
Efter generalforsamlingen - kl. ca. 19.00 - er der spisning og hygge-

ligt samvær. 

Tilmelding til spisning til din TR sen. 4/3 - eller direkte til kred-

sens mail  - 026@dlf.org 

Forslag til dagsorden skal være kredskontoret i hænde senest d. 23. 
febr. 2016, hvorefter endelig dagsorden udsendes. 
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Redaktion: Marianne Toftgaard, Gregers Nordentoft, Finn Jensen,  
Mette Menander og Lars Jørn Jensen 
Adresse: Rudersdalkredsen, Lærernes Hus, Kongevejen 391, 2840  Holte. 
E-mail: 026@dlf.org 
Telefon: 4541 3838 
Tryk: Eget tryk i Lærernes Hus 
Deadline næste nummer: 16. marts 2016 

Generalforsamling tirsdag den 15. marts 
Generalforsamlingen den 15 marts indeholder beretning, regnskab, budget og der-
udover valg til Kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen består af tillidsrepræsentanter fra 
skolerne og PPR som er fødte medlemmer, men udover dem vælges der på gene-
ralforsamlingen et forretningsudvalg (FU). FU består af formand, næstformand, 
kasserer og et medlem.  
De nuværende medlemmer af FU genopstiller alle med den samlede Kredsstyrel-
ses anbefaling. Valget gælder for 2 år fra 1. april 2016.  
FU er i dag: 
Marianne Toftgaard som er formand. 
Mette Menander som er næstformand og formand for pædagogisk udvalg. 
Gregers Nordentoft som kasserer og formand for arbejdsmiljøudvalget. 
Finn Jensen som er formand for organisationsudvalget. 
 
Hvis du ønsker at stille op som modkandidat til en af de fire poster må du meget 
gerne kontakte os på telefon 4541 3838 eller på mail 026@dlf.org 
Man kan opstille som kandidat helt frem til generalforsamlingen. 
 
Den samlede kredsstyrelsen (tillidsrepræsentanter og FU) udøver foreningens po-
litik imellem generalforsamlingerne. Den træffer de konkrete beslutninger om for-
eningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den 
overordnede linie som generalforsamlingen fastlægger. Styrelsen forsøger heri-
gennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske inte-
resser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt med-
lemsarbejde på arbejdspladserne 
 
Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden, 
formandens skriftlige beretning, regnskab for 2015 og budgetforslag for 2017. 

FU: Gregers Nordentoft, Finn Jensen, Marianne Toftgaard og Mette Menander   
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