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Nærmere oplysninger om forholdsregler og de praktiske forhold ved KLF´s 

ordinære generalforsamling 

 

Alle bilag til generalforsamlingen ligger på hjemmesiden og kan ses her: 

http://www.klfnet.dk/aktuelt/generalforsamling-2020/ 

 

Formandens ´mundtlige´ beretning er allerede nu lagt på hjemmesiden. Den vil 

ikke blive aflagt mundtligt i traditionel forstand, men den indgår sammen med den 

tidligere udsendte skriftlige beretning som et integreret led i punkt 5 ´Formandens 

beretning´. 

På hjemmesiden er også et forslag til udtalelse, som bestyrelse stiller om budget 

og lærernormering. 

 

Formålet har været – under hensyntagen til corona-situationen – at sikre en hurtig 

og smidig afvikling af generalforsamlingen. Det vil også give en mulighed for de 

medlemmer, der vælger at blive hjemme, at kende det samlede indhold af 

beretningen. Hvis man på forhånd har spørgsmål til beretningen, er man 

velkommen til at indsende dem til mailadressen 011@dlf.org. Generelle spørgsmål 

vil blive søgt besvaret i løbet af debatten. Hele generalforsamlingen vil 

efterfølgende kunne høres via foreningens hjemmeside klfnet.dk 

   

Praktiske oplysninger i øvrigt 

Der udleveres mundbind til alle deltagere. Mundbindet skal bæres så snart man 

står op. 

Der er meget god plads mellem stolene, og hver deltager har sit eget bord. 

Der bliver udleveret talerindtegningssedler ved ankomsten sammen med øvrigt 

generalforsamlingsmateriale. 

På talerstolen skal man bære et sæt af de engangshandsker, som vil ligge tæt ved 

talerstolen. 

Overalt vil der være mulighed for at spritte hænderne af. 

Der bydes på en indpakket sandwich og/eller kage, som er på tallerkner, så 

kødannelse undgås.  

Kaffe/te kander vil blive betjent af personalet. 

Hvis flere fra samme skole ønsker at sidde i nærheden af hinanden, bedes man 

mødes udenfor Tivoli Hotel og Congress Center og gå samlet ind. 

Der vil være 3 døre åbne til indgangskontrol. 

http://www.klfnet.dk/aktuelt/generalforsamling-2020/
mailto:011@dlf.org


 

 

I pauserne skal man holde afstand, og der skal bæres mundbind. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

Ivan Jespersen / Dorthe Rasmussen 

 

 

➢ Den ´mundtlige´ beretning er vedlagt 

➢ Forslag til udtalelse er vedlagt. 


