
Århus og omegn  
 
Vedtægter for Matematiklærerforeningen for Århus og Omegn. 
 
§ 1. Foreningens navn er Matematiklærerforeningen for Århus og Omegn. 
 
§ 2. Foreningens formål er at virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri. 
 
§ 3. Som medlemmer kan optages: 
a) Lærere i matematik i folkeskolen og lignende skoleformer. 
b) Andre med interesse for matematikundervisning. 
c) Lærerstuderende. 
d) Associerede medlemmer. 
 
§ 4. Foreningen er kreds 5 under Danmarks Matematiklærerforening.  
Medlemskab af foreningen gælder tillige landsforeningen. 
 
§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf formand, kasserer og sekretær. 
 
§ 6. Formanden vælges hvert år på den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. 
 
§ 7. Af øvrige bestyrelsesmedlemmer er halvdelen på valg hvert år for en toårig periode. 
 
§ 8. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær på det første møde efter den ordinære 
generalforsamling. 
I ulige årstal vælges desuden foreningens repræsentant til hovedstyrelsen i Danmarks 
Matematiklærerforening. 
Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen supplere sig med andre medlemmer af foreningen.   
 
§ 9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Generalforsamlingen, som skal afholdes hvert år inden den 15. oktober, indkaldes med mindst 3 
ugers varsel.  Indkaldelsen ledsages af en foreløbig dagsorden. 
Yderligere forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
 
 Dagsordenen skal indeholde: 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Beretning fra kredsforeningen og landsforeningen. 
 3. Regnskab og budget. 
 4. Bestyrelsens forslag til næste års kontingent. 
 5. Indkomne forslag. 
 6. Valg af formand. 
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, revisor og revisorsuppleant. 
 8. Eventuelt 
  
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 10 % af 
medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til formanden, eller når mindst to af 
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. 
Indkaldelsen skal ske senest en måned efter begæringens modtagelse og så vidt muligt efter 
samme regler som til ordinær generalforsamling. 
 
§ 11. Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august. 



 
§ 12. Forslag, som indbringes for generalforsamlingen, kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. 
Dog kræves der til ændring af foreningens vedtægter et flertal på mindst to tredjedele af de 
fremmødte stemmer. 
 
§ 13. Foreningen kan opløses, når mindst to tredjedele af de ved en urafstemning afgivne stemmer 
støtter forslaget. 
I tilfælde af opløsning af foreningen skal foreningens midler overtages af Danmarks 
Matematiklærerforening. 
 
Gældende fra år 2000. 
  
 


