
 

Referat generalforsamling DSF 2022 – 2. november 

 

Der er indkaldt lovligt til generalforsamling i DSF 

 

1.Valg af dirigent og referent  

Hanne Palle 

 

2. Bestyrelsens beretning  

Formand Tina: 

Tina indleder beretningen med at glæde sig over vores gode samarbejde i bestyrelsen. Vi 

hjælper hinanden med at løse de forskellige opgaver, og alle byder aktivt og engageret ind. 

Det betyder, at bestyrelsesmøderne er præget af en positiv stemning og glæden over gensyn. 

Tina og Jens har været til to online møder med bestyrelsen fra Pædagogisk Tidsskrift. Møderne 

var arrangeret med fokus på videreudvikling af bladet og herunder forventningsafstemning.  

Der er nu enighed om, at tidsskriftet skal være delvist digitalt samt at starte produktionen på 

et billigere trykkeri. 

Kursusudvalget: 

Kursusudvalget har afholdt to planlægningsmøder, og det lykkedes os heldigvis at afholde 

årskurset 2022, så der 

for er vi gået i gang med planlægningen af årskurset 2023. Vejle Centerhotel er bestilt og vi er 

igået i tænkeboks omkring indhold og gode oplæg. 

Nordisk: Afbud fra DSF til Nordisk Konference i Stockholm. Danmark er Værtsland til næste 

Nordiske konference, hvor præsident denne gang bliver Danmarks Lærerforening.  

Samråd: Vi afholder Samråd skiftevis i Århus og København – aftale hvis det afholdes via 

TEAMS/Zoom/Skype. Der afholdes 4 møder om året.  

De Fagfaglige Foreninger deltager Steen Polk 

Undervisningsministeriets fagudvalg i faget dansk de næste 3 år er Steen Polk.  

3. Regnskab 

Steen gennemgik regnskabet, der er godkendt.  

4. Vedtægtsændringer 

Vi bibeholder en struktur med 6 bestyrelsesmedlemmer.  

5. Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

 



6. Meddelelser fra udvalg, ingen meddelelse fra udvalg. 

7. Valg: 

 3 bestyrelsesmedlemmer 

 1 revisor 

 revisorsuppleant 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

Tina, Dorthe og Steen er på valg og modtager genvalg.  

Stine udtræder pr. dd., og Mette Misser træder ind i bestyrelsen pr. dd. 

Morten Steno er genvalgt som revisor, og Ole Stofregen  er suppleant.  

 

8. Eventuelt 

Samarbejde med andre organisationer blev diskuteret og tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 Steen Polk d. 2.nov. 2022 

(kasserer/ledelsesrepræsentant) 

 

 

Formand : Tina Reimann                                           Bestyrelse : Dorte Thue Hansen 

Kasserer : Steen Polk                                                Bestyrelse : Mette H. Misser 

Bestyrelse : Jens Demalieth 

Bestyrelse : Hanne Paaske Palle 

 


