Vedtægter
LOVE FOR TYSKLÆRERFORENINGEN FOR GYMNASIET OG HF

Vedtaget af generalforsamlingen på Bygholm Parkhotel den 10. oktober 1980, ændret ved
generalforsamlingen på Odense Katedralskole den 31. oktober 1992 og bekræftet ved urafstemning
i december 1992, ændret på generalforsamlingen på Odense VUC den 31.10.1998 og bekræftet ved
urafstemning i december 1998.

§ 1 Foreningens navn er Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf.
§ 2 Som medlemmer kan optages tysklærere, der underviser på de gymnasiale trin eller ved højere
læreanstalter. Alle interesserede kan optages i foreningen efter styrelsens bestemmelse.
§ 3 Foreningens formål er at formidle faglig og pædagogisk kontakt bl.a. ved periodiske
udsendelser og møder og at varetage medlemmernes faglige interesser over for myndigheder,
institutioner og sproglærer-organisationer i ind- og udland, samt i samarbejde med GL at arbejde for
forbedring af arbejdsforholdene for medlemmerne.
§ 4 Stk 1. Foreningen ledes af en styrelse, som består af 7 medlemmer.
Stk 2.Styrelsen konstituerer sig selv og bestemmer selv sin forretningsorden.
Stk 3. Ved afstemning er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Stk 4. Ved afgang i valgperioden rykker eventuelle overskydende kandidater fra styrelsesvalget ind
efter stemmetal. Ellers supplerer styrelsen sig selv.
Stk 5. Styrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg, også med medlemmer uden for styrelsen.
§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes i oktober eller november i år med lige årstal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse i foreningens
medlemsblad og i "Gymnasieskolen". Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med indkomne
forslag udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.
§ 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Styrelsesberetning.
3) Fremlæggelse af foreningens regnskaber for de 2 forløbne regn- skabsperioder.
4) Behandling af indkomne forslag. Jvf. § 5.
5) Fastsættelse af det årlige kontingent for den følgende 2 års periode. Jvf. herved § 9.
6) Bekendtgørelse af foreslåede kandidater til styrelsesvalget. Jvf. herved § 8.
7) Valg af 2 medlemmer til valgledere. Jvf. herved § 8 stk. 4.
8) Valg af 2 revisorer.
9) Valg af 1 revisorsuppleant.

§ 7 Stk 1. Alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse, kan opstille som kandidater til styrelsesvalget.
Stk 2. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er de medlemmer, der har indbetalt kontingent
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk 3. Stemmeberettigede ved skriftlige afstemninger blandt foreningens medlemmer, er de
medlemmer, der har betalt kontingent senest 2 uger før stemmesedlernes udsendelse.
§ 8 Stk 1. Forslag til styrelseskandidater anmeldes til formanden. De foreslåede kandidater skal
samtidig skriftligt erklære sig villige til at modtage valg. Fortegnelse over kandidater, som senest 4
uger før den ordinære generalforsamling er anmeldt til formanden, sendes til medlemmerne
sammen med den endelige dagsorden. Herudover kan ethvert på generalforsamlingen fremmødt
medlem opstille. Jvf. dog § 7 Stk 1.
Stk 2. Hvis der kun er foreslået 7 kandidater til styrelsen, er de pågældende valgt uden afstemning.
Stk 3. Hvis der er opstillet flere end 7 kandidater til styrelsesvalget, skal den siddende styrelse
senest 1 måned efter generalforsamlingen udsende stemmesedler direkte til hvert af foreningens
medlemmer. På stemmesedlerne opføres de opstillede kandidater i alfabetisk orden. Hvert medlem
kan afgive indtil 7 stemmer, dog således at der kun kan afgives 1 stemme på hvert opstillet
kandidat. Stemmesedler skal returneres senest 10 dage efter udsendelsen.
Stk 4. Valget tilrettelægges og ledes af et af styrelsen blandt dens medlemmer udpeget medlem og
af de af generalforsamlingen valgte valgledere. Jvf. herved §6 punkt 7.
Stk 5. Valget skal være afsluttet med stemmeoptælling senest 2 uger efter stemmesedlernes
returnering.
Stk 6. Afstemning i henhold til § 14 og 15 tilrettelægges og ledes af de 3 i § 8 stk. 4 omtalte
personer.
§ 9 Stk 1. Det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent jvf. § 6 punkt 5 opkræves tidligst 1.
november og senest 1. januar. Styrelsen fastsætter betalingstermin.
Stk 2. Stud. mag.´er, arbejdsløse kandidater og pensionister betaler halvt kontingent.
§ 10 Foreningens regnskabsperiode går fra 01.09 til 31.08. Foreningens medlemmer, herunder
styrelsen, hæfter ikke personligt for et evt. underskud på foreningens konto.
§ 11 Stk 1. Styrelsen kan med to ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Ønsker fra medlemmer om tilføjelser til dagsordenen skal
være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Stk 2. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det med angivelse af ønsket
dagsorden begæres af mindst 1/10 af medlemmerne. Styrelsen er forpligtet til at indkalde
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter, at skriftlig begæring herom er
kommet formanden i hænde.
§ 12 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden 30. september.
§ 13 Styrelsen kan udnævne æresmedlemmer af Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
§ 14 Ændringer af foreningens love skal vedtages på en generalforsamling og bekræftes ved
urafstemning. Jvf. § 7 Stk 3. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer er nødvendige for vedtagelsen.

§ 15 Foreningens opløsning kan kun vedtages, når efter forhandling på en generalforsamling 5/6 af
foreningens medlemmer, jvf. § 7 Stk 3 ved urafstemning stemmer for forslaget om opløsning. På
samme generalforsamling må der være truffet bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.
Denne bestemmelse skal være meddelt medlemmerne forud for urafstemningen.
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