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Vedr. ÅLF’s udsatte, ordinære generalforsamling 2020 

torsdag den 11. februar 2021 
 

Vedlagt følger den foreløbige dagsorden for Århus Lærerforenings udsatte general-

forsamling 2020. Bemærk, at generalforsamlingen afholdes virtuelt.  

Generalforsamlingen blev som bekendt udsat grundet restriktioner omkring covid-

19.  

 

Du bedes gøre medlemmerne opmærksom på datoen.  

 

På generalforsamlingen skal der være valg til diverse poster, herunder formand, 

næstformand, kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer. 

 

Hvis du eller en af dine kolleger har mod på det fagpolitiske arbejde, er det ved at 

være tid at melde sig på banen. I den forbindelse er vedlagt kandidatlister dels til 

formands- og næstformandsvalg, dels til valg til delegeret i Danmarks Lærerfor-

enings kongres og styrelsen i Århus Lærerforening. 

 

Opmærksomheden skal henledes på nedenstående datoer: 

 

26.01.2021: Deadline for valgoplæg og valgvideo til formands-, næstformands- og 

delegeret/styrelsesvalg til ÅLF’s hjemmeside (senest kl. 12.00). 

 Valgoplægget må max. være på 200 ord for delegeret-/styrelsesvalg og 

350 ord for formands- og næstformandskandidater. Valgvideoerne må 

max vare 2 minutter. Krav til evt. medfølgende billede; højtopløseligt 

300 dpi. 

 Valgoplægget og billedet sendes elektronisk til cwma@dlf.org – valgvi-

deo sendes i original opløsning via wetransfer.com, google drev eller 

dropbox link. Gode råd og tips til valgvideoen kan findes her.  

 

28.01.2021: Ifølge vedtægterne sidste frist for forslag til generalforsamlingens 

dagsorden og forhåndsopstilling af kandidater til formands-, næstfor-

mands- og delegeret-/styrelsesvalg.  

 

04.02.2021: Endelig dagsorden, dagsordenens kommentarer, navnene på de mod-

tagne kandidatforslag til formands-, næstformands-, delegeret-

/styrelsesvalg oploades til TR-gruppen på InSite.  

 

 

file://///dlf.org/filedata/data/Afdeling/133/WORD/GF/GF%202016/133@dlf.org
http://www.aalf.dk/
mailto:cwma@dlf.org
https://aalf.dk/media/14007396/videooptagelser-guidelines.pdf
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Der gøres opmærksom på, at ovennævnte tidsfrister IKKE udelukker opstilling af 

såvel formands-, næstformands- som delegeret-/styrelseskandidater direkte på gene-

ralforsamlingen. 

 

Den skriftlige beretning for generalforsamlingen kan findes her. 

Årsregnskab 2019 og budget 2020 samt kommentarer for Århus Lærerforening, Sær-

lig Fond og Solidaritetsfonden kan findes her. 

 

Vedr. valg, opstilling af kandidater m.v. henvises til ÅLF’s vedtægter § 12.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Dorthe Ryom Fisker  

 

https://aalf.dk/media/13216011/beretning2020_enkeltsidet.pdf
https://aalf.dk/politik/generalforsamlinger/gf-2020-udskudt-til-11-februar-2021/regnskab-og-budget

