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Harreslev, den 26. februar 2021 

 

Kære medlem. 

 

Som meddelt pr. mail primo februar søges beslutningerne, der er nødvendige for foreningens 
drift og planlægning af kommende år, nu truffet uden afholdelse af en fysisk 
generalforsamling under henvisning til  

Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19- Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 

Det drejer sig særligt om  

Artikel 2, § 5 stk. (3) 

(3) Abweichend von § 32 (2) des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ein Beschluss ohne 
Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem 
vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in 
Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst 
wurde. 

Kredsstyrelsen har på baggrund af ovenstående besluttet at gøre brug af denne form for 
skriftlig generalforsamling. 

 

Med dette brev modtager du den endelige dagsorden og de bilag, du skal bruge ifm. 
brevvalget.  

Dagsorden: 

1. Beretning til godkendelse 
2. Regnskab til godkendelse 
3. Godkendelse af budget - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent 
4. Valg 
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Det er vigtigt, at påpege, at vi har brug for din stemme da mindst 50% af vore medlemmer 
skal deltage i den skriftlige afstemning, for at generalforsamlingen er lovlig. 

Der skal således gennemføres flere afstemninger, som fremgår af beretningen, der er 
tilgængelig på kredsens hjemmeside, ligesom alle andre bilag. 

 

Afstemningen sker i form af brevvalg, idet der til sådanne beslutninger uden fysisk 
forsamling, er åbnet op for denne afstemningsform, uanset at en sådan ikke er hjemlet i 
foreningens vedtægter. 

 

Til brug for afstemningen indeholder dette brev også selve stemmesedlen. For at sikre at 
valget foregår anonymt, bedes vedlagte valgprocedure følges. Skulle du have spørgsmål i 
forbindelse med valgproceduren, er du velkommen til at kontakte kredskontoret 
(pr. mail 163@dlf.org eller på tlf. +49 461 77 32 30). 

 

Stemmesedlen skal være kredsen i hænde senest  
torsdag den 25. marts 2021 kl. 15:00. 

 

Beretningen, regnskabet og budgettet er tilgængelige på hjemmesiden . Her finder du også 
revisionsrapporten samt præsentation af kandidaterne efterhånden som de bliver 
offentliggjort. Senest den 9. marts 2021 vil alle informationer være tilgængelige, jf. 
vedtægterne. Valgresultaterne offentliggøres på hjemmesiden efter stemmeoptællingen 
mandag den 29. marts 2021. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kristina Sukatus 

Formand 

 

 

 

 

Find alle informationer på vores hjemmeside 

www.dls.dk/info/generalforsamling 
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Forberedelse til afstemningen 

Du skal bruge  

 

• din stemmeseddel, 

• den lille konvolut til stemmesedlen, 

• det grønne kort, hvor du med din underskrift bekræfter,  

at du er medlem i Dansk Lærerforening i Sydslesvig e.V., 

• den frankerede svarkonvolut og 

• et skriveredskab (følger ikke med). 

 

Valgprocedure 

Sådan skal du gøre: 

 

1. Udfyld din stemmeseddel 

2. Læg stemmesedlen i den mindre konvolut og luk konvolutten 

3. Skriv under på det grønne kort 

4. Læg nu det grønne kort sammen med den lukkede stemmeseddel konvolut i 

den frankerede svarkonvolut 

5. Find den nærmeste postkasse og send brevet af sted       

 

Husk, at din stemmeseddel skal være kredsen i hænde senest 

torsdag den 25. marts 2021 kl. 15:00. 

 

Valgprocedure 
 

1.  2.  3.  

                   4.  5.  
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