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§ 1 Navn 

Kredsens navn er Skanderborg-Odder Lærerkreds. Den udgør Kreds 131 af 

Danmarks Lærerforening med hjemsted i Skanderborg. 

§ 2 Formål 

Kredsens formål er, indenfor kredsens område, at varetage medlemmernes 

pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, samt at styrke 

sammenholdet mellem medlemmerne. Kredsen råder over en særlig fond, 

hvis vedtægter er DLF´s standardvedtægter for Særlig Fond. 

§ 3 Medlemmer 

Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings 

vedtægter §3 og §10 har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af 

kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. 

Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem 

tillidsrepræsentanten, direkte til kredskassereren eller foreningens kontor. 

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kredsens kasserer eller DLF´s 

kontor med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. 

oktober. 

§ 4 Budget, kontingent og regnskab 

 

mailto:131@dlf.org
http://www.dlf.org/
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#navn
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#formaal
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#formaal
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#medlemmer
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#kontingent
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#kontingent
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#gf
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#egf
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#kredsstyrelsen
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#kredsstyrelsen
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#mistillidsvotum
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#mistillidsvotum
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#konstituering
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#konstituering
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#tr
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#tr
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#klubber
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#klubber
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#aendringer
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#aendringer
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#oploes
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#oploes
http://www.kreds131.dk/Om_kredsen/Vedtaegter.html#ikraft


Generalforsamlingen vedtager hvert andet år – i lige år, budgettet for det 

kommende år og en budgetramme for år to. Generalforsamlingen vedtager 

samtidig kontingentet for det kommende år og en kontingentramme for 

overslagsåret. Kredsstyrelsen bemyndiges til inden for budget – og 

kontingentrammen - at fastsætte budgettet og det lokale kontingent i 

overslagsåret. 

 

Regnskab 

Generalforsamlingen godkender kredsens regnskaber hvert andet – i lige år, jf. 

vedtægterne for Danmarks Lærerforening § 10 stk. 8 og 10. 

Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på 

grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget for det efterfølgende 

regnskabsår.  

Regnskabsåret er 1.1. til 31.12.    

§ 5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert andet år i februar – marts, i lige år. 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved 

opslag på skolerne og på ”www.folkeskolen.dk”. Ved indkaldelse angives 

foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge 

skriftligt hos kredsformanden senest 10 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget for kommende 

år og en budgetramme for år to samt kontingent for kommende år og en 

kontingentramme for overslagsåret. Disse bekendtgøres ved opslag på 

skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan 

kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog §§ 12 og 13. Skriftlig 

eller elektronisk afstemning foretages, når mindst 20 medlemmer begærer 

det. Ved personvalg foretages altid skriftlig eller elektronisk afstemning, hvis 

der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Afstemningen foregår 

blandt de fremmødte og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller 

brev. 

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages: 

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning.  

3. Regnskab.  

4. Indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af 

vederlag til evt. lønnet medhjælp. 

6. Budget og kontingentfastsættelse for de kommende to regnskabsår jf. 

vedtægternes § 4 



7. Valg jf. § 7.  

8. Evt.  

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller styrelsen 

finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de almindelige medlemmer 

skriftligt kræver det, og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet 

af generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 

afholdes 1 måned (skoleferier fraregnet) efter begæringen er fremsat. 

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med 

mindst 5 dages varsel ved opslag på ”www.folkeskolen.dk” eller ved brev til 

hvert medlem, jvf. dog § 12. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som 

for ordinære generalforsamlinger. 

§ 7 Kredsstyrelsen 

Kredsstyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges på den ordinære 

generalforsamling i lige år. Valgperioden er sammenfaldende med 

kongressens valgperiode. Alle valg foregår efter de principper, som er fastsat 

i de af hovedstyrelsen udsendte regler for valg: Formanden vælges først og er 

samtidig kongresdelegeret. Herefter vælges næstformanden, der ligeledes er 

kongresdelegeret. Dernæst vælges de øvrige delegerede, der samtidig er 

styrelsesmedlemmer, og endelig vælges de øvrige medlemmer til styrelsen, 

som samtidig er suppleanter for de kongresdelegerede. Der vælges 4 

suppleanter til styrelsen, 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. 1. og 2. 

suppleant til kredsstyrelsen er samtidig 3. og 4. suppleant til 

kongresdelegeret. 

I tilfælde af stemmelighed i styrelsen er formandens stemme udslagsgivende.  

§ 8 Mistillidsvotum 

Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen behandles efter Danmarks 

Lærerforenings vedtægter. 

§ 9 Konstituering 

Styrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær. Formand og kasserer 

kan ikke være samme person. Kredsstyrelsen kan tiltrædes af en af 

kredsstyrelsen, blandt kredsens almindelige medlemmer, udpeget 

kredskasserer. Såfremt en kommune i kredsen ikke er repræsenteret i 

kredsstyrelsen, vælger de almindelige medlemmer i den kommune blandt 

tillidsrepræsentanterne en repræsentant, som deltager i kredsstyrelsens møder 

uden stemmeret. 

Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og når mere end 

halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed i styrelsen 



bortfalder forslaget. Styrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine 

repræsentanter til udvalg m.v. Formanden for et udvalg, som nedsættes af 

styrelsen, skal være et stemmeberettiget medlem af styrelsen. 

Kredsformand og kasserer tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan 

optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. Køb og salg 

af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på generalforsamlingen. 

Styrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 

§ 10 Tillidsrepræsentanter 

Styrelsen udskriver valg af tillidsrepræsentanter/kontaktpersoner. Valgene 

finder sted i marts måned i ulige år og gælder for 2 år efter reglerne i 

Danmarks Lærerforenings vedtægter. 

Tiltrædelse finder sted 1. august efter godkendelse af arbejdsgiver. 

Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit 

tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Tillidsrepræsentanten udfører 

sit arbejde i henhold til TR-reglerne. Et forslag til mistillidsvotum til en 

tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter. 

§ 11 Faglige klubber 

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og 

blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved 

de enkelte tjenestesteder en faglig klub. Klubbens forretningsorden skal 

godkendes af kredsstyrelsen. 

TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til 

kredsstyrelsen. Valg af TR og TR-suppleant sker iht. TR-reglerne. Valg af 

kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte 

bestemmelser. 

Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under 

kredsen. Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen. 

Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter 

overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under 

kredsen. 

Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 

§ 12 Vedtægtsændringer 

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på 

dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for ordinære 

generalforsamlinger gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af 



samtlige afgivne stemmer (inklusive ”stemmer ikke”) stemmer for. 

§ 13 Opløsning af kredsen 

Danmarks Lærerforenings kreds 131 kan med hovedstyrelsens forudgående 

godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, 

indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på 

hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige 

medlemmer (inklusive ”stemmer ikke”) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3 

flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor 

beslutningen træffes ved almindelig stemmeflertal. 

I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter 

generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsparagraf. 

Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i 

kredsens særlige fond, herunder evt. fast ejendom, inventar etc., Danmarks 

Lærerforenings særlige fond. 

§ 14 Ikrafttræden 

Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den … 

2020. 

 

 

 

  

 

 

 


