
Midt- og Vestjylland, kreds 4  

Vedtægter: 

§ 1. Foreningens navn er Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 4, Midt- og Vestjylland. Den udgør en kreds under 

Danmarks Matematiklærerforening med formål i overensstemmelse med dennes vedtægter. 

§2: Foreningen skal virke til gavn for skolefaget matematik og undervisningen heri. 

§ 3. Medlemmerne optages i overensstemmelse med landsforeningens vedtægter, §3. 

§ 4. Som medlem af en kredsforening er man berettiget til at deltage i alle arrangementer under Danmarks 

Matematiklærerforening.   

§5: Foreningen ledes af en bestyrelse - formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan max bestå af 8 medlemmer. 

Bestyrelsen vælger en repræsentant til landsforeningens hovedstyrelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad 

gangen - formand og kasserer er forskudt på valg. 

§ 6. Medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af Danmarks Lærerforening, såfremt de er berettiget til almindeligt 

medlemskab.   

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes 1 gang hvert år i tidsrummet 15. januar – 

1. marts. Foreningens regnskabsår: 1./1. – 31./12.  

§ 8. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, og en foreløbig dagsorden vedlægges. 

Yderligere forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet, og den endelige dagsorden 

skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før mødet. Såfremt der ikke er ændringsforslag, er den foreløbige 

dagsorden den endelige og der udsendes ikke yderligere materiale.   

§ 9. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis der er lige mange stemme for og imod et forslag, er 

formandens stemme afgørende.   

§ 10. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:   

1. Valg af dirigent.   

2. Formandens beretning, herunder beretning fra landsforeningen.   

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.   

4. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før) 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg (bestyrelse, revisor, suppleanter og repræsentant til hovedstyrelse i henhold til landsforeningens 

vedtægter, §12)  

7. Eventuel  

§ 11. Kun de på dagsordenen anførte sager kan optages til beslutning på mødet.   

§ 12. Mødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer; såfremt det er lovligt indvarslet.   

§ 13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 14. I tilfælde af kredsforeningens ophør fordeles foreningens eventuelle midler som nævnt i landsforeningens 

vedtægters §4. 


