
Aalborg og omegn  
 
 

Foreningen Danmarks Matematiklærerforenings kreds 1 – Aalborg og omegns vedtægter. 
 
§ 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse af faglig og pædagogisk art. 
 
§ 2. Som medlem af foreningen kan optages: 
a. Undervisere i matematik i folkeskolen og lignende skoleformer. 
b. Undervisere i matematik og dermed beslægtede fag ved alle skoleformer og på alle trin. 
c. Lærerstuderende 
d. Tidligere medlemmer, der er gået på pension. 
 
§ 3. Foreningen skal tjene som faglig forening for folkeskolens lærere, der tillige skal være medlem 
af Danmarks Matematiklærerforening. 
 
§ 4. Som medlem af foreningen er man berettiget til deltagelse i samtlige arrangementer i 
Danmarks Matematiklærerforening. 
 
§ 5. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. 
Mindst 1 medlem skal være valgt blandt § 2 litra a nævnte medlemmer. 
Hvert medlem vælges for en 2-årig periode. 
På ordinær generalforsamling i ulige år vælges 3 medlemmer og i de øvrige år vælges 2 
medlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og repræsentant 
til hovedstyrelsen. 
Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen. 
 
§ 6. Valg til landsforeningens hovedstyrelse sker i overensstemmelse med § 4 og § 12 i dennes 
vedtægter. 
 
§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest d. 30. januar. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel og med foreløbig 
dagsorden ved: 
a. Skriftlig indkaldelse til alle medlemmer. 
Dagsordenen skal omfatte: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra 
a. kredsforeningen 
b. landsforeningen 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg:   
a. til bestyrelsen. 
b. af suppleant/suppleanter til bestyrelsen 
c. af to revisorer. 
d. af en revisorsuppleant. 
6. Fastlæggelse af kontingent. 
7. Eventuelt. 
Yderligere forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
 



§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 
10 procent af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til formanden, eller når mindst 2 af 
bestyrelsens medlemmer ønsker det. 
Indkaldelsen skal ske senest én måned efter begæringens modtagelse og så vidt muligt efter 
samme regler som til den ordinære generalforsamling. 
 
§ 9. Foreningens regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december. 
 
§ 10. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
§ 11. Lovændringer kan efter meddelelse på dagsordenen foreslås og eventuelt vedtages på en 
lovlig indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 
Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved en urafstemning har givet sit 
samtykke dertil. 
 
Vedtaget til generalforsamling d. 18. september 2007, Aalborg. 
Kasserer Janus Halkier Hansen 
 


