
Generalforsamling	  
Religionslærerforeningen	  for	  Gymnasieskolerne	  og	  HF	  
Frederiksberg	  Gymnasium,	  fredag	  d.	  14.	  November,	  2014,	  kl.	  14.30-‐15.45	  
	  
Dagsorden	  ifølge	  vedtægterne:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
Sara	  	  Møldrup	  Thejls	  blev	  valgt.	  
	  

2. Valg	  af	  sekretær	  
Sine	  C.	  Jensen	  blev	  valgt.	  
	  

3. Forelæggelse	  af	  formandens	  beretning+	  drøftelse	  
Formanden	  Signe	  Elise	  fremlagde	  bestyrelsens	  beretning.	  Hele	  
beretningens	  ordlyd	  bliver	  trykt	  i	  Religion	  nr.	  1	  2015.	  
Formandens	  beretning	  blev	  vedtaget.	  
	  

4. Kassererens	  fremlæggelse	  af	  foreningens	  regnskab	  for	  de	  sidste	  2	  år	  +	  
drøftelse	  
Kasserer	  Gunnar	  Lundsgård	  fremlagde	  foreningens	  regnskab	  i	  oversigt	  for	  
de	  sidste	  2	  år	  ud	  fra	  en	  oversigt	  over	  foreningens	  regnskaber	  fra	  2000-‐
2013,	  samt	  skønnet	  budget	  for	  2014	  og	  2015.	  
Kassererens	  beretning	  blev	  vedtaget.	  
	  
	  

5. Fastlæggelse	  af	  kontingent	  for	  de	  kommende	  2	  år	  
Kassererens	  forslag	  om	  uændret	  kontingent	  blev	  vedtaget:	  
Fuldt	  medlemskab:	  	   	   kr.	  420	  
Pædagogikumkandidater	  og	  pensionister:	  	   kr.	  210	  
Abonnementer:	  	   	   	   kr.	  300	  
Enkeltnumre:	  	  	   	   	   kr.	  100	  
	  
	  

6. Valg	  af	  revisorer	  for	  det	  igangværende	  og	  det	  kommende	  regnskabsår	  
De	  to	  nuværende	  revisorer,	  Lise	  Baadsgaard	  Jepsen	  og	  Thea	  Langer	  blev	  
genvalgt.	  
	  
	  

7. Eventuelle	  forslag	  fra	  bestyrelsen	  eller	  medlemmer	  
Der	  var	  ingen	  forslag	  stillet	  fra	  bestyrelsen	  eller	  medlemmer.	  
	  
	  

8. Valg	  af	  en	  valgkomité	  på	  mindst	  2	  medlemmer	  for	  perioden	  indtil	  
næste	  ordinære	  generalforsamling	  til	  at	  lede	  bestyrelsesvalget.	  
Elisabeth	  Faber	  og	  Anders	  Nielstrup	  blev	  valgt.	  
	  
	  

9. Opstilling	  af	  kandidater	  til	  bestyrelsesvalget:	  
Nuværende	  bestyrelsesmedlemmer	  på	  valg:	  
Gunnar	  Lundsgaard,	  Ribe	  Katedralskole	  
Signe	  Elise	  Bro,	  Viborg	  katedralskole	  
Sine	  Camilla	  Jensen,	  Høje	  Taastrup	  Gymnasium	  



Stine	  Svalgaard	  Larsen,	  Skanderborg-‐Odder	  CFU	  
	  
Desuden	  opstiller:	  
Bent	  Holdt	  Jørgensen,	  Hjørring	  Gymnasium	  
Birgit	  Andersen,	  Paderup	  Gymnasium	  
Sara	  Møldrup	  Thejls,	  Helsingør	  Gymnasium	  
	  
Valget	  er	  elektronisk	  og	  en	  info-‐mail	  kommer	  rundt	  til	  alle	  gymnasier	  med	  
et	  link,	  hvor	  medlemmer	  kan	  stemme.	  Linket	  vil	  desuden	  vil	  være	  at	  finde	  
på	  Religionslærerforeningens	  facebook	  side.	  Jf.	  vedtægterne	  skal	  valget	  
være	  afsluttet	  1/12	  2014.	  
	   	  
	  

10. 	  Eventuelt	  
Der	  var	  intet	  til	  dette	  punkt.	  


