
 

Søborg den 2. april 2020 

Kære medlemmer  

Tak for jeres store indsats med nødundervisning. Jeg har noteret mig stor anerkendelse fra mange sider. 

Foreningen har ikke fået en eneste henvendelse om utilstrækkelig indsats fra vores medlemmer. I er blevet 

fremhævet for kreativitet, hurtig omstilling og – ikke mindst – en vital indsats i kontakten til de udsatte og 

sårbare elever. 

Generalforsamling 
Som alle andre kan vi ikke spå særligt kvalificeret om Coronaens forløb og udvikling. Vi har imidlertid en 

opgave i forhold til at leve op til foreningens vedtægter og drift. Derfor indkalder vi hermed til 

generalforsamling Onsdag den 29. april 2020 kl. 16 -18.30 i Kantinen på Enghavegård Skole. Der 

planlægges ikke med fællesspisning i forlængelse af generalforsamlingen.  

Foreløbig dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Forretningsorden 
3. Formanden aflægger beretning 
4. Foreningens regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af ydelser 
7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent 
8. Valg af formand, næstformand, bestyrelse, revisorer samt suppleanter 
9. Eventuelt 

 
Indkomne forslag skal sendes til kredsformand, Thomas Agerskov, på thag@dlf.org senest søndag den 19. 

april. Kandidater, der har meldt deres kandidatur, inden for samme frist, får deres navn med ud i den 

endelige indkaldelse. Man kan desuden stille op på selve generalforsamlingen.  

Vi indstiller, at de valgte tiltræder omgående. Derfor skal valgte være opmærksomme på, at der afholdes 

bestyrelsesmøde samme dag (29/4) kl. 19. 

OBS: Hvis vi igen må udsætte generalforsamlingen, vil vi sigte efter onsdag den 13. maj eller torsdag den 

28. maj. Begge dage i tidsrummet 16-18.30 

Volley/petanque/fest 
Vi må desværre aflyse arrangementet og vurderer, at det ikke er realistisk med en genplacering i dette 

skoleår. Vi vender stærkt tilbage næste år. 

Vi holder os meget tæt på situationen og kommunikerer så snart, der er nyt. 

I dagene op til påske, tager vi imod medlemshenvendelser på mail 020@dlf.org   

Jeg håber, at I holder mod, humør og helbred højt i disse usædvanlige tider 

Thomas Agerskov 
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