
DAGSORDENEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LfL 2020 

Indkaldelse til: 

Ordinær generalforsamling. 

Fredag den 13. marts 2020 kl. 16.00 

Frydendalsvej 24. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Vedtægtsændringer (se bilag 1) 

5. Valg af – se nedenfor 

6. Eventuelt 

På valg er: 

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

• Kjell Nilsson 

• Flemming Barfred 

• Mads Ostermann 

2 bestyrelsessuppleanter: 

• Lars Hyldkrog (1. Suppleant) 

• Birgitte Park (2. Suppleant) 

2 revisorer: 

• John Karstad 

Lars Johansen 

2 revisorsuppleanter: 

Vakant 
  

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

  



Bilag 1 
Forslag til ændring af LfL’s vedtægt 

 
 
I Vedtægter for Låneforeningen for lærere i Københavns Kommune foretages følgende ændringer: 
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1. §3, stk. 2 nr. 1, fjerde punkt formuleres således: eller ved…. 
2. §3, stk.3 formuleres således: ” Stk. 3.  En forudsætning for at få et lån er endvidere, at man 

samtidig med lånets optagelse underskriver en BS-aftale om overførsel af den månedlige ydelse 
på lånet samt beløbet til gruppelivspræmien.” 

3. §5 formuleres således: ” §5 Medlemmernes og Foreningens hæftelse                               
Foreningens medlemmer hæfter hver for sig for den til enhver tid værende restgæld af det lån, 
medlemmet har optaget. 
Stk. 2.  Foreningen hæfter med 10 % af den samlede lånesum. 

4. §6 stk. 1, 2. pkt. slettes.  
5. § 6 stk. 2 og stk. 3 slettes 
6. § 7, stk.2 slettes. stk. 3 bliver herefter til stk. 2. 
7. I § 7 stk. 3, herefter nyt stk. 2 ændres i 2. pkt. 67 år til 70 år. 
8. I § 7 stk. 3, herefter nyt stk. 2 tilføjes som et nyt 3. pkt.:” Gruppelivspræmien bortfalder ved 

den af Forende Gruppeliv til enhver tid fastsatte maksimumsalder.” 
9. § 8 udgår, 
10. §9 stk. 2 slettes. 
11. I § 10 2. pkt. indsættes efter ”foreningens administration”: ”og foreningens bankforbindelse”. 
12. I § 10, 2.pkt. erstattes ”lånebegæring” af  ”låneansøgning”, 
13. I § 13, stk.1, 1.pkt. slettes: ”med undtagelse af en mindre kassebeholdning til imødegåelse af 

daglige udgifter”, 
14. § 16 udgår 
15. § 17 stk. 1 og stk. 3 slettes. Stk. 2 bliver herefter til stk. 1. 
16. I  § 20 stk.2 erstatter ”Københavns Lærerforening# af ”Københavns Lærerforenings bestyrelse”. 
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Ikrafttræden 
 

De ændrede vedtægter træder i kraft 1. oktober 2020. For de medlemmer, der ikke vælger at 
flytte over på de nye vilkår, vil bestemmelsen om solidarisk hæftelse fortsat være gældende. 
 
Nye lån der etableres efter 1. april vil blive oprettet med betalingsservice og ikke løntræk. 

 

 


