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Halsnæs
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Vedtægter

Indledning
Vedtægter for Kreds 34, Gribskov – Halsnæs Lærerkreds, er drøftet og behandlet på
kredsstyrelsesmøder i januar og februar 2020.
Vedlagt som bilag: Vedtægter for Særlig Fond.

Vedtægter
§ 1. Navn
Kredsens navn er Gribskov - Halsnæs Lærerkreds. Den udgør kreds 34 i Danmarks Lærerforening.
Kredsen dækker Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune.

§ 2. Formål
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser
og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
Som en del af kredsen råder Gribskov - Halsnæs Lærerkreds over en særlig fond, hvis vedtægter
findes som bilag til disse vedtægter for Gribskov - Halsnæs Gribskov Lærerkreds.

§ 3. Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, som opfylder de opstillede kriterier i Danmarks Lærerforenings
vedtægter: § 3; stk. 2.
Hovedforeningens vedtægter § 3; stk. 2.

§ 4. Kontingent
Kontingent til kredsen og betalingsterminer fastsættes på den ordinære generalforsamling på
grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for regnskabsåret.
Kredsens budget- og regnskabsperiode er lig med kalenderåret.
Kontingentet opkræves af hovedforeningen, der samtidig varetager enhver form for
administration i forbindelse med medlemskabet.
Kontingentet består af to dele: Kontingent til DLF samt kontingent til kreds 34. Kontingentet
opkræves af DLF.
Kontingentet opkræves månedsvis forud for medlemmer i fraktion 1 og 2 (lærere og
børnehaveklasseledere).
For medlemmer i fraktion 4 og 6 (pensionister og særlige medlemmer, opkræves kontingentet én
gang årligt.
Kontingentet til hovedforeningen (DLF) fremskrives med samme kronebeløb og fra samme dato
som fastsat af hovedforeningen. Kontingentet til kredsen reguleres hvert år pr. 1. januar med
lønreguleringsprocenten afrundet til hele kroner. Yderligere ændringer af kontingentet til kredsen
indgår i budgetforslaget og godkendes på generalforsamlingen.

Ændring af kontingent har virkning fra førstkommende mulige månedsopkrævning.
Kontingentnedsættelser følger hovedforeningens retningslinjer, f.eks. ved arbejdsløshed.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang
årligt i årets første kvartal, og indkaldes på www.folkeskolen.dk (kalenderen) og på kredsens
hjemmeside www.gh34.dk med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal skriftligt foreligge hos kredsformanden
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår
bekendtgøres ved opslag på kredsens hjemmeside www.gh34.dk senest 10 arbejdsdage før
generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt, jf. afsnit 1.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog §§ 11 og 12.
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 1 medlem ønsker det.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev.

§ 6. Generalforsamlingens dagsorden
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning
Indkomne forslag
Regnskaber
Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
evt. Valg, jf. § 8
Eventuelt

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10%
af medlemmerne skriftligt kræver det, og indsender forslag til dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæringen er
afsendt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 5 dages varsel med opslag på Gribskov –
Halsnæs´ hjemmeside.
Bestemmelserne i § 5 om beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinære
generalforsamlinger.

§ 8. Kredsstyrelsen
Kredsen ledes af en kredsstyrelse på 4 medlemmer, der vælges i lige år: Kredsformand,
næstformand, kredskasserer og sagsbehandler. Valgperioden er sammenfaldende med
kongressens valgperiode
Stk. 2.
Valg af kredsformand, næstformand, kredskasserer og sagsbehandler samt delegerede til
kongressen og suppleanter for disse gennemføres i overensstemmelse med Danmarks
Lærerforenings vedtægter.
Stk. 3.
Forslag til kandidater kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. De forud
for generalforsamlingen indkomne kandidatforslag udsendes sammen med den endelige
dagsorden.
Stk. 4.
Valgene foretages på denne måde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af kredskasserer
Valg af sagsbehandler
Valg af øvrigt delegerede til kongressen
Valg af suppleanter for de kongresdelegerede. Der vælges en 1. og en 2. suppleant. Vælges
blandt TR-erne.
7. Valg af suppleanter til kredsstyrelsen. Der vælges en 1. og en 2. suppleant.
8. Valg af to kritiske revisorer og revisorsuppleanter. Vælges blandt de aktive medlemmer.

Stk. 5.
Fratræder kredsens formand eller næstformand i valgperioden, foretages nyvalg på en
ekstraordinær generalforsamling. Hvis næstformanden vælges som formand, vælges ny
næstformand på samme generalforsamling, hvorfor punktet skal være optaget på dagsordenen.

Stk. 5.1.
Hvis der er mindre ned 3 måneder til ordinær generalforsamling, udskydes nyvalget til den
ordinære generalforsamling. Indtil nyvalg af formand indtræder næstformanden i alle formandens
funktioner. Indtil nyvalg af næstformand foretager kredsstyrelsen fornøden konstitution.
Stk. 5.1.2.
Hvis et medlem af kredsstyrelsen udtræder i perioden, indtræder 1. suppleant i kredsstyrelsen.
Har 1. suppleant ikke mulighed for at indtræde i kredsstyrelsen, tilbydes pladsen til 2. suppleant.
Udtræder mere end to medlemmer af kredsstyrelsen mellem to generalforsamlinger, indkalder
kredsformanden til en ekstraordinær generalforsamling for valg af medlemmer og suppleanter til
kredsstyrelsen til de pladser i kredsstyrelsen, hvor medlemmer er udtrådt.
Stk. 6.
Ved personvalg foretages altid en skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end
der skal vælges.
Stk. 7.
Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles efter bestemmelserne i Danmarks
Lærerforenings vedtægter.
Stk.8.
Kredsformand og kredskasserer tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån
samt køb og salg af fast ejendom og andre investeringer kun finde sted efter beslutning i
kredsstyrelsen.
Stk. 8.1.
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt
betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og
netbank til foreningens konti.
Stk. 9.
Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede,
herunder kredsformanden. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen er formandens stemme
udslagsgivende.
Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg m.v. Formanden
for et udvalg, som nedsættes af kredsstyrelsen, skal være medlem af kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Tillidsrepræsentanter
Kredsstyrelsen fastsætter retningslinjer for tillidsrepræsentanternes samarbejde med
kredsstyrelsen.
Tillidsrepræsentantmøder indkaldes af fællestillidsrepræsentanten (FTR) eller når et flertal i
kredsstyrelsen anmoder FTR herom.
Indkaldelsen sker dog mindst 10 gange årligt, typisk én gang hver måned.
Indkaldelse af tillidsrepræsentanter sker så vidt muligt med mindst én uges varsel.
Tillidsrepræsentantmøder fremgår af kredsens årshjul.
Stk. 2.
Tillidsrepræsentanten og dennes suppleant på den enkelte skole vælges på følgende måde:
-

Valg udskrives af kredsstyrelsen i første kvartal i lige år.
Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter gælder for to år med tiltrædelse 1. august i
valgåret.
Kredsstyrelsen fastsætter procedure for valgets gennemførelse.
Valgene gennemføres efter de til enhver tid gældende regler for
medarbejderrepræsentation.

Stk. 3.
Et forslag til et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter bestemmelser i Danmarks
Lærerforenings vedtægter.
Stk. 4.
Medlemsgrupper på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne,
vælger en kontaktperson efter Danmarks Lærerforenings vedtægter, jf. § 11.a
Stk. 5.
Medlemmer i kredsens område, der er arbejdsledige eller uden fast tjenestested har stemmeret,
og er valgbare ved valg af kontaktperson og suppleant efter Danmarks Lærerforenings vedtægter,
jf. § 11.b
Tid til TR´s mødevirksomhed betales af arbejdsgiver ifølge MED-aftalen. Tid til efteruddannelse i
DLF-regi betales af kredsen – særlig fond.

§ 10. Faglig klub
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne, og blandt medlemmerne,
danner kredsens medlemmer i fraktion 1 og 2 ved de enkelte tjenesteder en faglig klub.

Kredsstyrelsen udarbejder en vejledende forretningsorden til faglig klub.
TR/kontaktpersonen er formand for klubben og forbindelsesled til kredsformanden og
næstformanden samt kredsstyrelsen.

§ 11. Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en
generalforsamling, indkaldt med den ordinære generalforsamlings fastsatte indvarslingsfrist, og
når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer (inkl. ikke-stemmere) stemmer for.

§ 12. Kredsens opløsning
Danmarks Lærerforenings kreds 34 kan med Hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun
opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære
generalforsamlingers gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens
tilstedeværende almindelige medlemmer (inkl. ikke-stemmere) stemmer derfor.
Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor
beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.
I tilfælde af kredsens opløsning anvendes midler efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelser efter kredsens formålsbestemmelse.
Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond,
herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlige fond.

§ 13. Vedtagelse
Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ekstraordinære generalforsamling d. 15. juni
2020.

Vedtægt for Gribskov – Halsnæs Lærerkreds´ Særlig Fond
§ 1.
Kreds 34 særlige fond har til formål i en given situation at kunne yde støtte til kredsens
almindelige medlemmer i fraktionerne 1. og 2. under konflikter om tjenstlige forhold og
lønningsforhold.
§ 2.
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforening og ved indbetalinger fra
kredsens almindelige medlemmer i fraktion 1. og 2.
Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller
lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse.
§ 3.
Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og
en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen, Det reviderede
regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.
Administrationsudgifterne bør minimeres mest muligt. Disse kan omfatte betaling til
regnskabsføring, herunder brug af it-baserede løsninger, revisionshonorar og kurtager ved køb og
salg af fondsbørsnoterede værdipapirer.
§ 4.
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9, stk. 9.
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.
§ 5.
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af
kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.
§ 6.
Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået
på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at
tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks
Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret,
såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

§ 7.
Med Hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal
eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige
fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.
§ 8.
I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid
værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks
Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i
Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede
kreds´ særlige fond.
§ 9.
Disse vedtægter for kreds 34´s særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen d. 16.03.2018.

