Ordinær generalforsamling i Geografforbundet
d. 16/9 2022 kl. 19.30 på
Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde
Endelig dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af 2 referenter.
3) Styrelsens beretning, herunder formandens beretning og delberetninger fra udvalgene.
4) Beretning fra GO Forlag A/S til drøftelse.
Formanden for bestyrelsen fremlægger beretning.
5) Redaktørens beretning.
Redaktøren fremlægger beretning.
6) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlægger.
7) Indkomne forslag.
Styrelsen indstiller til vedtagelse af generalforsamlingen følgende vedtægtsændringer:

Nuværende ordlyd

Forslag til ny ordlyd
§1

Stk. 4: Geografforbundet afholder hvert efterår
Geografweekend, der kan omfatte faglige møder,
kurser, ekskursioner eller andre aktiviteter af
faglig-pædagogisk og oplysende art.

Stk. 4: Geografforbundet afholder formidlende
aktiviteter fx ekskursioner, kurser, faglige møder,
konferencer med faglig-pædagogisk og oplysende
indhold.
§2

Stk. 6: Formanden, næstformanden, kassereren,
formænd for de stående udvalg samt
bestyrelsesformanden for GO Forlag A/S udgør
forretningsudvalget, der består af
styrelsesmedlemmer. Udvalgets kompetence
fastsættes af styrelsen. Forretningsudvalget
fastlægger næstformandens arbejdsområder. De
medlemmer af forretningsudvalget, som ikke er

Stk. 6: De medlemmer af Geografforbundets
styrelse, som ikke er medlem af GO Forlag A/S
bestyrelse, repræsenterer Geografforbundets
aktier ved GO Forlag A/S generalforsamling.

medlem af GO Forlag A/S bestyrelse,
repræsenterer Geografforbundets aktier ved GO
Forlag A/S generalforsamling.
§4
Stk. 2: Ordinær generalforsamling indkaldes af
styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes
hvert år i forbindelse med Geografweekenden.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til
formanden mindst 3 uger i forvejen. Endelig
dagsorden, som offentliggøres på
Geografforbundets hjemmeside senest 8 dage før
generalforsamlingen, skal indeholde følgende
punkter:

Stk. 2, Første sætning ændres til: Ordinær
generalforsamling indkaldes af styrelsen med
mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i
efteråret.

Stk. 8: Lovændringer kræver 2/3 majoritet af de
afgivne stemmer.

Stk. 8: Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af
de afgivne stemmer.
§5

Stk. 1: Opløsning af Geografforbundet sker ved
lovændring og en derpå følgende urafstemning
med 4/5 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk.1: Opløsning af Geografforbundet sker gennem
vedtægtsændring og en derpå følgende
urafstemning med 4/5 majoritet af de afgivne
stemmer.

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.
Styrelsen indstiller til drøftelse og vedtagelse af generalforsamlingen …
A. Medlemskab af Geografforbundet er fra først kommende forfaldsdato at regne for
- Privat enkeltperson:
400,- kr./ år
- Privat par:
500,- kr./ år
- Privat studerende
200,- kr./år
- Institutioner
600,- kr./år
9) Valg af:
1. 4-5 styrelsesmedlemmer
På valg er:
Henning Lehmann
Susanne Rasmussen
Myuran Balasubramaniam
Jens Korsbæk Jensen
Lars Bo Kinnerup

(genopstiller ikke)
(genopstiller)
(genopstiller)
(genopstiller)
(genopstiller)

Det er muligt at opstille direkte på generalforsamlingen.
2. 1 eller flere suppleanter til styrelsen
På valg er: Der er pt. ingen suppleanter.
3. 2 revisorer
På valg er: Mikael og Erik

4. Revisorsuppleant
På valg er: Der er pt. ingen suppleant.
10) Eventuelt.

