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  KREDS 110 

 

Til  

Medlemmerne af Horsens Lærerforening 

Det er blevet tid til at sammensætte en ny 

hovedstyrelse, som skal fungere frem til 

udgangen af 2023. Afstemningen åbner 

torsdag den 21. november og slutter tirsdag 

den 3. december klokken 16. Herefter 

forventes det, at valgresultatet allerede 

samme dag vil fremgå af DLF’s hjemmeside. 

Til daglig fylder hovedstyrelsen nok ikke så 

meget for medlemmerne, men da det i høj 

grad er den, der udstikker foreningens 

politiske retning, er det et særdeles vigtigt 

valg for os alle. 

For kredsstyrelsen, og dermed også for 

medlemmerne af Horsens Lærerforening, er 

det af stor betydning, at vi har tætte 

samarbejdspartnere i Hovedstyrelsen, 

således at vi kan få en førstehåndsorientering 

om arbejdet i Hovedstyrelsen. Desuden er 

det også kredsens mulighed for at få bragt 

vores synspunkter i spil i drøftelserne på 

hovedstyrelsesmøderne. 

Sammen med andre østjyske kredse har vi 

arbejdet på at få opstillet en lokal kandidat, 

som har et indgående kendskab til kredsene i 

det østjyske område. I Horsens 

Lærerforenings kredsstyrelse hilser vi det 

derfor med stor tilfredshed, at formanden i 

Hedensted Lærerkreds, Ole Bjerre 

Martinussen, har besluttet at kandidere til en 

plads i hovedstyrelsen. 

Da Oles politiske synspunkter og 

prioriteringer samtidig matcher det, vi i 

Horsens Lærerforenings kredsestyrelse er 

overbeviste om, tjener medlemmerne bedst, 

er det derfor en enig kredsstyrelse, der 

anbefaler vores medlemmer at stemme på 

Ole Martinussen. 

 

 

 

Uanset hvem I vælger at stemme på, er det 

først og fremmest vigtigt at få en høj 

stemmeprocent for at vise, at vi i Horsens 

Lærerforening vægter medlemsdemokratiet 

højt. Derfor vil vi fra kresstyrelsens side 

opfordre til at afgive jeres stemme inden 

afstemningen slutter den 3/12. 

Afstemningen foregår elektronisk. I vil 

torsdag 21. november inden kl. 9.00 modtage 

en mail med et direkte link til afstemningen. 

Hvert stemmeberettiget medlem råder over 

18 stemmer, der kan gives til én kandidat 

eller fordeles på flere kandidater. Når man 

følger linket, vil der være hjælpetekster, der 

guider i forhold til afstemningen.  

For at tilføre valget lidt ekstra krydderi er der 

frit valg mellem rundstykker eller en 

kagemand til de skoler, der når op på en 

stemmeprocent på 90 eller derover. 

 

Med venlig hilsen 

Horsens Lærerforenings kredsstyrelse 

 

 


