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Forslag til vedtægtsændringer for Tysklærerforeningen for gymnasiet og HF 

Kære medlem af Tysklærerforeningen for gymnasiet og HF 

På den kommende generalforsamling for vores forening stiller bestyrelsen forslag om 
vedtægtsændringer i foreningen. Der er både store og små forhold, der trænger til en revision i 
vedtægterne, der senest blev revideret for godt 20 år siden. 

Hermed får du et overblik over de ændringer, som bestyrelsen foreslår: 

1. Bestyrelsen stiller forslag om, at der afholdes generalforsamling én gang årligt. I de 
nuværende vedtægter afholdes generalforsamlingen hvert andet år. Vi ser en fordel i, at vi 
mødes hvert år med vores medlemmer på generalforsamlingen, hvor der jo traditionelt 
også afvikles et tilhørende kursus. Med den foreslåede ændring er der nu en årlig 
generalforsamling med kursus at se frem til.  
 

2. Bestyrelsen stiller forslag om, at vi indfører ny valgproces for valg af 
bestyrelsesmedlemmer. 
Dermed imødekommer vi en løbende udskiftning i bestyrelsen således, at der på lige år er 
tre bestyrelsesmedlemmer på valg, på ulige år er fire bestyrelsesmedlemmer på valg. I 
modsætning til de gældende paragraffer, hvor hele bestyrelsen vælges ind på 
generalforsamlingen.  
 

3. Bestyrelsen stiller forslag om udtrykkelig fremhævelse af åbenhed på tværs af køn og 
etnicitet samt at der tages højde for en geografisk spredning. For eksempel stiller 
bestyrelsen forslag om, at den nuværende formand i vedtægterne tituleres som ” 
formand/-kvinde/-person”. 
 

4. Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsesmedlemmer ikke betaler kontingent samt ikke 
betaler deltagergebyr ved foreningens kurser. Dette skyldes bl.a. at vi som 
bestyrelsesmedlemmer har svært ved at deltage i vores kurser, som ofte kræver vores 
tilstedeværelse, da vores skoler ikke kan betale for vores deltagelse hver gang.  

Dertil kommer andre mindre ændringer primært af sproglig eller af praktisk karakter.  

Alt i alt handler vedtægtsændringsforslagene om, at vi ønsker at skabe en endnu mere 
tidssvarende forening med løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer samt en forening, der 
ser sine medlemmer lidt oftere. 

Processen for vedtægtsændringerne er, at forslagene først skal vedtages på generalforsamlingen 
og dernæst bekræftes ved en urafstemning.  

I dokumentet ”Vedtægter med ændringsforslag” kan du finde en gennemgang af 2000-ordningen 
med de foreslåede ændringer. 

 


