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Generalforsamling i kreds 10 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling: 

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00 på Nordvangskolen 

Endelig dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Kredsstyrelsen foreslår Ann Rytter Westerberg (SK) 
 

3. Beretning. 
 

4. Valg, jf. § 8. 
a. Formand: Lene Jensen (SK) – modtager genvalg 
b. Valg af suppleant for kredsens kongresdelegerede: 

Thomas Bo Jensen (SØ) - modtager genvalg 

c. Næstformand: Thomas Bo Jensen (SØ) – modtager genvalg 
d. Kasserer: Kredsstyrelsen foreslår Flemming Ingvorsen (NO)  
e. Suppleant for næstformand: Anders Jørsum (SK) – modtager genvalg  
f. Suppleant for kasserer: Kredsstyrelsen foreslår Anders Nilsson (SK) 
g. 2 kritiske revisorer: Jens Anker Madsen og Mona Christensen - modtager 

genvalg. 
h. 2 revisorsuppleanter: Kredsstyrelsen foreslår Peder Elmqvist (SK)  

Palle Jensen – modtager genvalg 
 

5. Kredsens regnskab. 
 

6. Indkomne forslag. 
 

7. Forslag til budget, herunder fastsættelse af ydelser og kredskontingent. 
 

8. Eventuelt. 

 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der være en orientering om 

OK 18. 

 

Tilmelding til spisning til TR eller på kredskontoret senest mandag den 5 marts 2018. 



 3 

 

Den praktiske side 

 

Formand: 
Lene Jensen  
Tlfnr. 24 61 36 84 
E-mail: l@dlf.org  
  
Næstformand: 
Thomas Bo Jensen 
Søndervangskolen 
Tlf.nr. 20 82 96 41 
E-mail: tbje@dlf.org  
 
Kasserer - konstitueret: 
Flemming Ingvorsen 
E-mail: flei@dlf.org  
 
Tillidsrepræsentanter: 
Glostrup Skole: 
Thomas Jensen 
 
Nordvangskolen: 
Lisbet Merlung 
Tlf.nr. 21 67 54 16 
E-mail: Lisbet.Merlung@skolekom.dk  
 
Skovvangskolen: 
Anders Jørsum 
Tlf.nr. 26 28 09 88 
E-mail: andersjolle@hotmail.com  
 
Søndervangskolen: 
Anna Højlund 
Tlf.nr. 28 92 32 96 
E-mail: anna@dlf.org  
 
 
 

Vestervangskolen: 
Charlotte Borup 
Tlf.nr. 40 47 27 78 
E-mail: ksdlf@live.dk 
 
BUC: 
Anne Vestergaard Laursen 
Tlf.nr. 24 41 41 53 
Email: annevjensen@hotmail.com 
 
CDS: 
Marianne Polk 
Tlf.nr. 46 19 35 62 
E-mail: marianne.polk@glostrup.dk 
 
 
 
Lærernes Hus på Vestegnen: 
Brøndbyvestervej 58 
2605 Brøndby 
Telefonnr.: 43 44 48 18 
Emailadresse: 010@dlf.org 
Hjemmeside: www.dlfkreds10.dk 
 
 
 
 
Åbningstider: 
Mandag: 09.00 – 14.00  
Tirsdag: 09.00 – 15.00 
Onsdag: 09.00 – 14.00 
Torsdag: 09.00 – 15.00 
Fredag: 09.00 – 12.00 
 
   

mailto:l@dlf.org
mailto:tbje@dlf.org
mailto:flei@dlf.org
mailto:Lisbet.Merlung@skolekom.dk
mailto:andersjolle@hotmail.com
mailto:anna@dlf.org
mailto:ksdlf@live.dk
mailto:marianne.polk@glostrup.dk
mailto:Emailadresse:%20%09
mailto:Emailadresse:%20%09
http://www.dlfkreds10.dk/
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BERETNING 2017 
 

Årets gang.  

Marts 2017: 

Kommunen har nedsat en følgegruppe for 0 – 18 års området, som arbejder rigtig meget med 

overgange og inklusion. Børn har mange overgange i deres børneliv. Dels de planlagte (fra hjem, 

dagtilbud, SFO, børnehaveklasse, indskoling, Klub, mellemtrin og ny 7. klassedannelse), og dels 

hvor der af flere årsager sker personaleudskiftning. Specielt de sårbare børn har svært ved at takle 

disse overgange. Desuden viser det sig, at andelen af de børn vi segregerer i kommunen, er meget 

høj. Der skal iværksættes initiativer til at nedbringe dette tal – ikke fordi der skal spares på områ-

det, men fordi de fleste børn har bedst af et tilbud i nærmiljøet. Selvfølgelig skal der være plads til 

individuelle behov. 

Der blev afholdt tværkommunal fagdag i de tre kommuner, der er med i A.P. Møller-projektet, og 

indtrykket var de fleste steder, at det var rart at tale fag og fagdidaktik med andre lærere, men 

konceptet med at dele forløb, virkede ikke helt efter hensigten. Desværre er der meget få, der har 

svaret på den efterfølgende evaluering, så den giver ikke et validt billede af, hvad lærerne syntes 

om dagen. 

Ungdomscenteret, herunder 10. klassernes fremtid er til politisk debat. Kommunalbestyrelsen har 

besluttet, at centeret skal nedlægges og bygningerne rives ned. 10. klasserne skal føres tilbage til 

folkeskolen, og placeres på Vestervangskolen Det har givet en intens debat hos diverse hørings-

parter. 

I de sidste dage af måneden blev det offentliggjort, at man havde lavet fratrædelsesaftaler for to 

af Nordvangskolens ledere. Der havde været en meget lang proces omkring AT-påbud, som blev 

gentaget, fordi handleplanerne ikke havde nogen effekt, samt en meget elendig TAL Sammen un-

dersøgelse. 

April 2017: 

Glostrup Skoles nye skoleleder, Yasar Cakmak er begyndt, og har brugt den første tid på at tage 

rundt på alle skoleafdelingerne og lære hele organisationen at kende. 

Det er vedtaget at afprøve prototypeforsøg omkring Fleksibel Skole på Vestervang, Skovvang og 

udskolingen på Nordvang. Der afprøves to forskellige modeller, og arbejdet med at tilrettelægge 

en anderledes og spændende skoledag for eleverne er i fuld gang. Der er nedsat en projektgruppe 

på de 3 matrikler, som arbejder videre med de konkrete forslag. 

Kommunen har afholdt et møde for TRIO’erne på alle arbejdssteder. (TRIO = Tillidsrepræsentant, 

arbejdsmiljørepræsentant og leder – ikke at forveksle med det planlægningsprogram vi bruger på 

skolen, der også hedder TRIO). I alt 170 deltog i en meget spændende workshop, hvor man fik nog-

le konkrete redskaber til at håndtere blandt andet sager om langtidssygefravær. Desuden fik alle 
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arbejdspladser en lille gave med tilbage til alle medarbejdere, nemlig en Power bank til at oplade 

sine batterier med. 

DLF har i samarbejde med Folkeskolens skoletjeneste og Forældre og Skole taget initiativ til at sæt-

te dannelse på programmet. Hvad skal vi med skolen? kaldes initiativet og der blev afholdt en kon-

ference, hvor vi fra kredsstyrelsen deltog sammen med den lokale formand for Folkekirkens Skole-

tjeneste og provsten fra Brøndby-Glostrup provsti. Det var ganske udbytterigt og sammen er vi i 

gang med en række initiativer.  Langt hen ad vejen er vi enige i at få italesat Folkeskolen formåls-

paragraf, dannelse og mangfoldigheden i den danske folkeskole. I DLF arbejder vi med et folkesko-

leideal, som skal behandles på kongressen i oktober måned. 

I slutningen af måneden holdt vi vores årlige medlemskursus på Hotel Frederiksdal. Vi havde knap 

så mange deltagere med i år, da vi havde valgt en weekend med konfirmationer. Det har vi taget 

højde for i det kommende år, hvor det bliver 6. – 7. april. Indholdet på en medlemsweekend er 

både af fagpolitisk, oplysende og social karakter, og Jeanette Sjøberg fra Hovedstyrelsen fortalte 

om de mange temaer, der drøftes centralt. Aftenens fest blev sat godt i gang af Pøhlers drenge, og 

lørdag morgen fik vi en rigtig fin morgenåbner med Helle Hein, som fortalte om arketyper. Inden 

en dejlig frokost fik formanden så lov at fortælle om krav til OK-18. Lidt tungt stof, men nok mere 

nærværende, når foråret 2018 nærmer sig. 

Maj 2017: 

Igen i år havde vi i samarbejde med de øvrige lærerkredse omkring København et undervisertelt i 

Fælledparken den 1. maj. Det er en hyggelig tradition og flere af vores medlemmer kom forbi og 

nød solen, talerne og musikken. 

Børne- og Skoleudvalget holder et par gange om året dialogmøder med Skolebestyrelserne og 

denne gang var Ro og Orden, kommunikation og ledelse på Glostrup Skole på dagsorden. Bag-

grunden var en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene gennemført i efteråret 2016. Efterføl-

gende er der lavet en handleplan og det er besluttet at gennemføre endnu en forældretilfreds-

hedsundersøgelse i anden halvdel af skoleåret 2018/2019. Her skal andelen af forældre, der svarer 

meget tilfreds eller tilfreds i høj grad eller i meget høj grad være steget på de 3 områder: 

1. At styrke lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen 

2. At styrke, at skolen kommunikerer klart og tydeligt, hvad den gør, og hvorfor den gør det 

3. At styrke forældrenes syn på ledelsens evne til at lede skolen 

I forbindelse med Tal Sammen undersøgelsen, hvor det kun er den lokale ledelse der evalueres, 

igangsatte man et kvalitativt projekt med evaluering af topledelsen – altså de 11 centerchefer og 

direktionen. Der blev foretaget fokusinterview af både ledere, stabsmedarbejder, tillidsfolk og 

almindelige medarbejdere.  

Kredsformændene er så småt begyndt at varme op til næste års overenskomstforhandlinger, både 

ved en foreløbig opstilling af krav, men også ved at drøfte evt. konfliktberedskab, samt andre initi-

ativer i den forbindelse. 
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Juni 2017: 

Kommunen har nedsat en følgegruppe på 0 – 18 års området på baggrund af inklusionsindsatsen, 

som her 4 år efter, at inklusionsindsatsen blev iværksat, faktisk har segregeret endnu flere børn 

end tidligere. Der arbejdes på en handleplan, hvor vi er et par lærere, der er inviteret med ind i 

maskinrummet. 

Juni byder altid på oprydning, prøver og som afslutning for eleverne de traditionelle idrætsdage på 

Glostrup Idrætsanlæg for 3. – 8. klassetrin. Det er efterhånden den sidste fælles tradition vi har på 

skolen, og det kan føles lidt underligt, når vi nu kun er én skole. 

Den sidste uge inden lærernes sommerferie handlede også om oprydning, planlægning og diverse 

frivillige kurser i de forskellige tiltag. Der var større tilfredshed med disse kurser end tidligere, fordi 

de var frivillige og man selv havde meldt sig. Den sidste arbejdsdag betød igen i år på en række 

opsigelser, så i løbet af sommerferien blev der slået flere stillinger op, som først kunne besættes 

ind i august måned. 

August 2017: 

Skoleåret startede med 6 dage med planlægning, opstart og kurser. Der var en del nye kolleger, 

som blev budt velkommen ved et introarrangement på skolen. Der er meget at skulle sætte sig ind 

i som ny lærer, og specielt som nyuddannet, men alle gav indtryk af, at de havde meget hjælp-

somme kolleger, og det er rigtig dejligt. 

Kommunens og dermed også skolens sygefravær er meget højt, og selv om det i 2017 er faldet en 

lille smule, er det et fokusområde som prioriteres højt. Det er ikke rart at være syg, specielt ikke 

hvis man er langtidssyg på grund af arbejdspres, hvilket flere af kollegerne er. Derfor er drøftelsen 

af en Attraktiv Arbejdsplads utrolig vigtig at have på dagsordenen hele tiden og ikke kun når der er 

trivselsundersøgelser. Vi har sammen med skolens ledelse lavet et initiativ med at italesætte ud-

fordringen med det høje sygefravær. 

Hvad skal vi med skolen? Er et projekt som flere af Vestegnens lærerkredse har igangsat sammen 

med Folkekirkens Skoletjeneste, og den 30. august holdet vi et formålsambassadørmøde med en 

række lærere. Her var det Folkeskolens formålsparagraf og dannelse, der var omdrejningspunktet, 

og det var rart for en gang skyld at tale om indholdet i folkets skole frem for restriktive platforme 

og regler. I kredsen arbejder vi videre med inputtene både i forhold til det Folkeskoleideal, som vi i 

DLF skal lave, men også i forhold til skolens visionsdag og den kommende kommunale valgkamp. 

September 2017: 

Alle lærerenes opgaveoversigter er blevet tjekket, dels for at finde ud af, om vi rammer det politisk 

udmeldte gennemsnitlige undervisningstal på 760 timer (og det gør vi), og dels for at de lærere, 

der har fået lagt buffertimer ind også får den højere timeløn på 121 kr. pr. time for det, hvis man 

har over 751 timer på årsbasis. 

5. september er skæringsdatoen for opgørelse af elevtallet, og de fleste år rammer vi så nogen-

lunde planlægningstallet, men desværre ikke i år. Der var 24 skoleelever, 36 SFO-børn og 32 klub-
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børn færre end man havde regnet med. Det har betydet, at ledelsen har udmeldt et blødt ansæt-

telsesstop med det samme, for ikke at komme ud i den situation, vi var i for et par år siden, hvor 

man først opdagede et større underskud et godt stykke ind i skoleåret og vi endte med en tilret-

ningsplan, hvor vi mistede 18 lærerstillinger. 

Nordvangskolen fik indviet sin nye ventede idrætshal. Dejligt, at det endelig lykkedes at få en hal 

placeret tæt på skolen og ikke som den forrige i Ejby, som ligger langt væk fra skolen ved idrætsan-

lægget, men i længere gåafstand fra Ejbyskolen. Denne hal er nok mest til gavn for områdets be-

boere og ikke til skoleeleverne, som den ellers var tiltænkt. 

Mødet i Dialogforum mellem Skolebestyrelsen og Børne og Skoleudvalget handlede meget om at 

få ansvaret for beslutninger på skolen til at høre til hos ledelse og Skolebestyrelsen, og ikke som 

nu hos politikerne. Flere politikere åbnede op for, at det måske godt kunne være en løsning. Det 

vil jo være dejligt, især med hensyn til fordeling af børn til kommende børnehaveklasser, men også 

til fordelingen i 7. klasserne. 

September måned er også måneden, hvor politikerne drøfter budget, og i dette valgår var det en 

enig kommunalbestyrelse, som gav flere penge til skoleområdet. Pulje til at forkorte skoledagen, 

tiltrængte renoveringsprojekter på skoleafdelingerne og en pulje til renovering af Nordvangskolen. 

Desuden et politisk løfte om max. 22 elever i klasserne.  Til at starte med lød det som om det var 

på alle klassetrin, men efterhånden blev det indsnævret til at starte i de kommende børnehave-

klasser, så det vil tage 10 år at få det indfaset. 

Løntjekket var i år rykket frem til uge 38 – 39, og det er fint med en skolerunde, hvor vi dels finder 

nogle generelle fejl på grund af for sene indberetninger, og dels fejl i enkeltes lønsedler. Der er 

blevet rettet op på disse fejl efterfølgende. 

Efteråret byder også på en skolerunde omkring initiativer til at nedbringe det meget høje sygefra-

vær. Overskriften er, hvordan gør vi Glostrup Skole til en attraktiv arbejdsplads, og der kommer 

rigtig mange gode ideer, som der arbejdes videre med. 

Den sidste dag i september afholdt skolen Visionsdag på Copenhagen Fur og 350 forældre, elever, 

medarbejdere, politikerer og andre interessenter deltog i et 3 timers arrangement en lørdag for-

middag. Det var en spændende formiddag med mange gode input, som skolen nu skal omsætte til 

realiteter. Forhåbentlig betyder det, at nogle af de tvungne initiativer, der er kommet oppefra 

drosles ned og erstattes af noget, der giver mening i dagligdagen. 

Oktober 2017: 

Kongressen var i år rykket til uge 41. Der var mange spændende punkter på dagsordenen og det 

blev vedtaget at arbejde videre med Folkeskoleidealet, Lærernes arbejdsliv og demokratiforståel-

sen. Det endte også med enighed omkring krav til OK-18. Specielt et punkt om at starte en uddan-

nelsesfond, fik mange ord med på vejen og endte med at blive parkeret som et periodeprojekt, 

man skulle kigge nøjere på. 

Sygefraværsindsatsen fylder rigtig meget i kommunen, og selv om det samlet er faldet en smule i 

forhold til 2016, er der meget stort fokus på det. Der var inviteret til TR-møde, hvor nye initiativer 
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blev gennemgået – herunder en skærpet fokus på medarbejdere, der har meget sygefravær igen-

nem flere år. Som noget nyt gives i særlige tilfælde advarsler i forbindelse med for højt sygefra-

vær. 

November 2017: 

Den 7. november blev der afholdt en velfærdsdemonstration foran Christiansborg med deltagelse 

af tillidsrepræsentanter fra hele Storkøbenhavn. Vores velfærd er under kraftig beskydning fra 

Folketingets side på bekostning af skattelettelser til de rigeste. Vi mangler rigtig mange varme 

hænder på alle de borgernære områder, hvilket vi jo også kender fra skoleområdet. 

November måned har stået i kommunalvalgkampens tegn og børne- og skoleområdet har fyldt 

meget i valgkampen. Venstre kom med et forslag om en udskolingsskole på Vestervangskolen, 

hvilket var et gammelt forslag fra før Glostrup Skole blev dannet, som både elever, forældre og 

lærere havde stor modvilje mod. Det fik da også høvl af alle de andre partier ved de valgmøder, 

der blev holdt i kommunen. Vi holdt et velbesøgt børnepolitisk valgmøde i samarbejde med BUPL, 

skolebestyrelsen og bestyrelser i daginstitutionerne, hvor vi bad om, at politikerne tog børnebril-

lerne på, og her var der bred opbakning til både kortere skoledag og en hurtigere indsats omkring 

børn, der har store udfordringer. Langt de fleste af politikerne lovede også, at man kunne indgå en 

lokalaftale om arbejdstiden. Vi må nu efterfølgende se, om det bare er politiske luftkasteller. 

Valget endte med et borgerligt flertal og at borgmesteren fortsætter. Eneste ændring var én færre 

til Dansk Folkeparti, som gik til de Konservative. Børne- og Skoleudvalget fik ny formand nemlig 

Piet Papageorge og de øvrige medlemmer blev Leif Olsen, Sophie Brohus, alle fra Venstre og Lars 

Høimark og Søren Enemark fra Socialdemokratiet. Piet og Søren kommer ligeledes i Skolebestyrel-

sen. 

December 2017: 

Overenskomstforhandlingerne OK-18 er skudt i gang, og KL og DLF tyvstartede forhandlingerne 

med vores krav om at få arbejdstidsregler, der modsvarer andre offentlig ansattes arbejdstid. KL 

har lyttet til kravene, men har ikke selv stillet krav om at ændre i arbejdstiden. Forhandlingerne på 

statens område startede med, at et enigt forhandlingsfællesskab gik fra forhandlingerne og ikke vil 

forhandle videre før lærerforeningen er inde i reelle forhandlinger om arbejdstid. Et fint signal og 

dejligt med fælles korpsånd – det lover godt for den danske model. Lene tog en skolerunde og ori-

enterede om OK-18 samt gjorde reklame for fælles medlemsmøde med DLF’s formand den 9. ja-

nuar. Det er trods alt bedre at få fortællingerne fra hestens egen mule. Selv om der her før jul er 

indledt forhandlinger, drejer det sig udelukkende om udveksling af krav (=sættemøde). Det bliver 

først i januar måned, der tages hul på de egentlige forhandlinger, og store lønstigninger bliver der 

nok ikke tale om. 

En dejlig lang juleferie venter og de ekstra par dage kompenserer for, at lederne har en 10-timers 

pulje, de kan prioritere inden for. 
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Januar 2018: 

Hele måneden har vi ventet på, hvad der foregik ved OK-forhandlingerne og om der ville komme 

noget fornuftigt ud omkring arbejdstid. De øvrige faglige organisationer havde indgået en muske-

tered, som opbakning til lærerforeningen. De ønskede ikke at indgå i forhandlinger, før lærerne var 

i gang med reelle forhandlinger.  Dette skete så i uge 4 og de almindelige forhandlinger kunne gå i 

gang. Der er så ca. 1 måned til at forhandle alt på plads, hvis en konflikt skal undgås. 

Lærerkredse på Vestegnen havde besøg af Anders Bondo Christensen til et velbesøgt medlems-

møde den 9. januar, hvor man kunne høre, hvordan det stod til. Det er svære forhandlinger men 

dejligt, at formanden er optimist. 

Vi fortsætter vores samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste og vores dannelsesprojekt. Lige nu 

er vi i gang med at planlægge et arrangement for lærere, forældre og politikere, hvor vi har kaldt 

arbejdstitlen en Drømmeskole. 

Januar måned byder også på den årlige kommunale trivselsundersøgelse TAL Sammen, Glostrup 

Skoles APV og en undersøgelse om fleksibel skole. Alle undersøgelserne er yderst relevante, og 

hvis man ikke skriver lange bemærkninger, tager de ikke mere end 10 minutter at udfylde. 

Kommunen har indført en ny indsats kaldet Fælles børn – fælles ansvar. Det er bare et nyt ord for 

den tidligere inklusionsindsats, som blev iværksat for 5 år siden. Der er lavet en række indsatser, 

som medarbejdere på møder på alle arbejdspladser, skal orienteres om i løbet af foråret. I den 

forbindelse har BUPL og os bragt vores inklusionsundersøgelse fra efteråret 2017 ind i projektet.  

Februar 2018: 

Måneden har mest handlet om OK-forhandlinger, og disse har blandt andet været beskrevet i flere 

videoer, hvor Anders Bondo har fortalt om forhandlingerne både på det statslige og det kommu-

nale område undervejs, og den23. februar brød forhandlingerne sammen på det statslige område, 

den 26. februar på det kommunale og den 27. februar på det regionale område. Hvad der sker 

efter påskeferien vides ikke i skrivende stund, men der vil blive en orientering efter generalforsam-

lingen torsdag den 8. marts.  

 

Faktuelle oplysninger: 

Vi henviser i øvrigt til Information fra kredsstyrelsen som udsendes ad-hoc. Siden sidste general-

forsamling har vi udsendt 9 numre. Alle kan ses på vores hjemmeside www.dlfkreds10.dk 

Pensionistfraktionen har som altid været meget aktive med 7-8 ture i det forgangne år. Stor tak til 

Britta, Jan og Jens, fordi de så aktivt planlægger og gennemfører disse arrangementer, og endda 

holder budgettet. 

 

 

http://www.dlfkreds10.dk/
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Medlemsfordeling: 

Medlemsfordelingen pr. 31. december 2017 (i parentes tallene fra 2016): 
 

Fraktion 1 - Lærere, konsulenter  205 (207)  

Fraktion 2 - Børnehaveklasseledere 9              (11) 

Fraktion 3 – Ledere 1 (1) 

Fraktion 4 – Pensionister 92  (88) 

Fraktion 6 - Særlige medlemmer 2   (2) 

 

Samlet medlemstal 309        (309) 

 

Sluttelig en stor tak til alle medlemmerne både for med- og modspil, samt rigtig mange konstrukti-

ve drøftelser. 

Den skriftlige beretning er afsluttet den 1. marts 2018, og vil sammen med den mundlige beret-

ning være genstand for drøftelse på Generalforsamlingen torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00 på 

Lærerværelset på Nordvangskolen. 
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Regnskab og budget: 
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Forslag til forretningsorden ved kredsens generalforsamling: 

 

 

1. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forman-
den/forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan 
tillade en kort svarreplik. 

 

2. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de 
indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun forslagsstille-
ren/formanden yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 

 

3. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i 
hvilken rækkefølge, forslag / ændringsforslag sættes til afstemning. 

 

4. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis 1 stemmeberetti-

get medlem forlanger det, jvf. § 5.5. 

 

 

 

 

 


