
  

Vedtægter for Lærerkreds 42 

 

Navn 

§ 1 

Stk. 1. Kredsens navn er Lejre Lærerforening og udgør Kreds 42 af Danmarks Lærerforening. 

Kredsen omfatter Lejre kommune. 

Stk. 2. Kredsens hjemstedskommune er Lejre Kommune 

 

Formål 

§ 2 

Stk. 1. Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige 

interesser og at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

Stk. 2. Kredsen fungerer tillige som valgkreds, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 15. 

Stk. 3. Som en del af kredsen råder Lærerkreds 42 over en særlig fond, hvis vedtægter findes som 

bilag til vedtægterne til kredsen. 

Medlemsskab 

§ 3 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og § 

10 har ret til at være medlem af kredsen. 

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller 

direkte til kredskassereren eller foreningens kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold 

af hovedstyrelsens godkendelse. 

Stk. 3. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds 

varsel til udgangen af et kvartal. 

Stk. 4. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i 

vedtægterne. 

Kontingent 

§ 4 

Stk. 1. Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningens kasse jf. DLF´s vedtægter § 8, 

herudover betaler medlemmerne af fraktion 1, 2, 4 og 6 et kredskontingent. 

Stk. 2. Pr. 1.1. hvert år sker en a conto-regulering efter prisudviklingen i henhold til Danmarks 

Statistiks nettoprisindeks. Det endelige kredskontingent fastsættes på den ordinære 

generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget. 

Stk.3. Lejre Lærerforening er tilsluttet central kontingentopkrævning og følger de hermed 

forbundne regler. 

Stk. 4. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 

måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som 

fastsættes af Hovedstyrelsen. 

Stk. 5. Medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, eller der er 

truffet bindende aftale om beløbets afvikling. Medlemmers pligt til at betale kontingentrestancer, 

påløbne renter og gebyrer ophører ikke ved udmeldelse, sletning eller eksklusion af foreningen. 

Stk. 6. Ved genindmeldelse opnås først mulighed for juridisk og økonomisk bistand fra 

Hovedforeningen efter 2 års uafbrudt medlemskab. 

Stk. 7. Medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontingentfrie. 

Stk. 8. Det enkelte medlem hæfter over for kredsens forpligtelser alene med sit indbetalte og 

forfaldne kontingent. 

Stk. 9. Regnskabsåret løber fra den 1.1. til den 31.12. 

Stk. 10. Regnskabet revideres af kredsens valgte kritiske revisorer samt et af kredsstyrelsen udpeget 

revisionsfirma. 
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Generalforsamlingen 

§ 5 

Stk. 1 Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en 

gang årligt i marts måned og indkaldes ved opslag på skolerne og indvarsling i “Danmarks 

Lærerforenings medlemsblad” eller dette blads netudgave med mindst 3 ugers varsel. 

Stk. 2. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 

dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden indeholdende beretning, en oversigt 

over det reviderede regnskab og indkomne forslag, bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 

dage før generalforsamlingen. Det kan pålægges tillidsrepræsentanten at mangfoldiggøre og uddele 

ovennævnte materiale. 

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt jf. Danmarks 

Lærerforenings vedtægter § 10 stk. 9. 

Stk. 5. Beslutninger – bortset fra valg - træffes med absolut flertal, jf. dog § 14 og 15. Skriftlig 

afstemning afholdes, såfremt mindst 10 medlemmer begærer dette. Ved personvalg foretages altid 

skriftlig afstemning. 

§ 6 

Stk. 1 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent, herunder budget. 

6. Valg, jf. § 9 

7. Eventuelt 

§7 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når 

mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte 

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (sommerferien fraregnet) efter 

begæringen er fremsat. 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på 

skolerne. 

Stk. 3. Bestemmelserne i § 5 om beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær 

generalforsamling. 

Medlemsmøder 

§ 8 

Stk. 1. Medlemsmøde forud for Danmarks Lærerforenings ordinære kongres indkaldes ved opslag 

på skolerne med mindst 3 ugers varsel. 

Stk. 2. Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne mindst 6 skoledage før 

medlemsmødet. 

Stk. 3. Medlemsmøde forud for overenskomstforhandlingerne indkaldes straks efter, at 

kredsstyrelsen har modtaget Danmarks Lærerforenings hovedstyrelses oplæg. 

Stk. 4. Proceduren for medlemsmødet fastlægges af kredsstyrelsen. 

 

Kredsstyrelsen 

§ 9 

Stk. 1. Kredsen ledes af en styrelse der består af: 

1. Formand, som samtidig er kongresdelegeret valgt på generalforsamlingen. 

2. Næstformand valgt på generalforsamlingen. 

3. En kasserer valgt på generalforsamlingen. 

4. Tre valgte kredsstyrelsesmedlemmer 

Valgene i 1 – 4 er toårige og foregår i lige år med tiltrædelse pr. 1.4. 
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Stk. 2. Formanden og kassereren kan ikke være samme person. 

Stk.3. I lige år vælges ud over de i stk. 1 nævnte: 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Stk.4. Ved længerevarende fravær herunder barselsorlov indkaldes suppleanter. 

Stk. 5. De af kredsen valgte: Formand, næstformand, kredsstyrelsesmedlemmer, og kasserer 

aflønnes under den nævnte fraværsperiode med den til enhver tid vedtagne aflønning i budgettet 

Stk. 6. Kredsformanden er fællestillidsrepræsentant og i tilfælde af at der er flere 

fællestillidsrepræsentanter udpeges disse af kredsstyrelsen. 

Stk.7. der vælges tre suppleanter til kredsstyrelsen. Suppleanter indtræder i rækkefølge efter højest 

opnåede stemmetal 

 

Stk. 8. I forbindelse med indvarsling af en valggeneralforsamling indkaldes kandidatforslag til alle 

valg. Disse forslag skal være kredsformanden/kredskontoret i hænde senest 10 skoledage før 

generalforsamlingen, hvis navnene skal fremgå af den endelige dagsorden. 

 

Stk. 9. Kandidatforslag kan fremsættes af ethvert stemmeberettiget medlem af Lejre Lærerforening, 

men forudsætter dog, at den foreslåede på forhånd accepterer at modtage valg. 

 

Stk. 10. Er der ved fristens udløb indkommet færre kandidatforslag end antallet af poster, som skal 

besættes, pålægges kredsstyrelsen at foreslå yderligere kandidater og suppleanter, så antallet af 

kandidater/suppleanter svarer til antallet af poster, som skal besættes. 

 

Stk. 11. Kandidaternes navne offentliggøres sammen med den endelige dagsorden og hver kandidat 

tilbydes samtidig at få udsendt et skriftligt indlæg til støtte for sit kandidatur. 

 

 

§ 10 

Øvrige styrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges efter følgende metode:  

1. Hvert medlem kan på stemmesedlen højst skrive navnene på det antal kandidater, der kan vælges.  

2. Navnene på kandidaterne anføres i den rækkefølge, hvori hver enkelt stemmeberettiget ønsker 

kandidaterne valgt.  

3. Ved opgørelsen af valgets resultat gives den kandidat, der på stemmesedlen er anført som nr. 1, 

det antal stemmer, som svarer til antallet af mandater, der skal vælges. Nr. 2 på hver stemmeseddel 

tildeles en stemme mindre end antallet af mandater, der skal vælges og så fremdeles. De kandidater, 

der herefter har opnået de højeste stemmetal, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved 

lodtrækning 

 

Stk. 2 Ovenstående valgprocedure gælder også ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

 

§ 11 

Stk. 1 Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af 

kredsstyrelsesstyrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens 

stemme udslagsgivende. 

Stk. 2. Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg eller ad. hoc. udvalg og vælger 

repræsentanter til udvalg med videre, hvori kredsstyrelsen er repræsenteret. 

Stk.3 Lejre Lærerforening nedsætter et pensionistudvalg. 

Et kredsstyrelsesmedlem og eventuelle valgte kongresdelegerede og årsmødedeltagere indbydes til 

at deltage i udvalgets møder. Pensionistudvalget tilrettelægger/ koordinerer tilrettelæggelsen af 

kredsens aktiviteter herunder samarbejdet med Roskilde Lærerforening. 

Medlemmer i Fraktion 4 indbydes til et møde i januar måned, hvor der vælges 3-6 medlemmer til 

udvalget for det kommende år. Pensionistudvalget indbydes til et møde i november måned for at 

evaluere årets aktiviteter og påbegynde planlægningen af det kommende år. 

Stk. 4. Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
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Stk. 5. Kredsstyrelsen holder møde ca. 10 gange om året eller så ofte, formanden finder det 

fornødent, eller når mindst 3 kredsstyrelsesmedlemmer kræver det og indsender forslag til 

dagsordenen 

Stk. 6 Formanden og kassereren tegner altid i forening kredsen. 

Ved investeringer tegner formanden og kassereren altid i forening. 

Ved investering i værdipapirer skal kredsstyrelsens accept gives forudgående. 

Ved investering i fast ejendom skal generalforsamlingens accept gives forudgående. 

Stk. 7 Kredsstyrelsen kan godkende det reviderede regnskab såfremt 2/3 af 

kredsstyrelsesmedlemmerne giver fremmøde. Det reviderede regnskab godkendes med mere end 

halvdelens af kredsstyrelsesmedlemmernes stemmer. 

 

Tillidsrepræsentanter 

§ 12 

Stk. 1. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at medlemmer af fraktion 1 & 2 ved enhver skole i 

kredsens område vælger en tillidsrepræsentant og en stedfortræder for denne blandt medlemmer på 

skolen, der har været tjenestegørende ved det kommunale skolevæsen i mindst 6 måneder i 

sammenhæng. 

Stk. 2. Valget, der normalt finder sted i marts måned i ulige år med tiltrædelse pr. 1. august, 

udskrives af kredsstyrelsen. Hvis tillidsrepræsentanten går af i utide, udskriver kredsen nyvalg for 

resten af perioden. Indtil nyvalg fungerer stedfortræderen. 

7 

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejde mellem medlemmer på den skole, han/hun 

repræsenterer, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. 

Stk. 4 Der afholdes TR-møder forskudt af kredsstyrelsesmøderne 

Stk. 5. Tillidsrepræsentanternes udgifter i forbindelse med deltagelse i møder nævnte i stk. 4 og 5 

afholdes af kredsen. 

Stk. 6. Tillidsrepræsentanterne kan inden for grænserne af DLF’s vedtægter modtage og formidle 

tilsendt materiale samt tage initiativer til at udsende lokalt udarbejdet materiale. Kredsstyrelsen 

orienteres altid om udsendelserne. 

§ 13 

Stk. 1. Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, 

vælger kontaktperson(er) og stedfortrædere ud af egen midte. Kontaktperson(erne) formidler 

samarbejdet mellem medlemmer i sit valgområde, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. 

Stk. 2. Medlemmer, som er arbejdsledige og medlemmer, der er ansat som timelønnet vikar, har 

stemmeret og er valgbare ved valg til kontaktperson og stedfortræder i henhold til vedtægternes § 

12 stk.1 

Stk. 3. Såfremt kontaktperson(erne) ansættes i stilling, bortset fra de ovenfor angivne vikarstillinger, 

fratræder kontaktpersonen, og stedfortræderen indtræder for resten af den for kontaktpersonen 

gældende valgperiode. Stedfortrædere indtræder i den rækkefølge, de er valgt. 

Stk.4. Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, herunder antallet af kontaktpersoner og 

stedfortrædere, samt valgtidspunkt og valgperiode. 

 

Faglige klubber 

§ 14 

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, skal 

kreds 42´s medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder danne en faglig klub 

under Lærerkreds 42. 

Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 

TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. 

Valg af TR og TR-suppleant sker i henhold til 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. 
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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. 

 

Kredsens ophør 

§ 15 

Kredsen 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’s flertal for forslaget indkaldes der til ekstraordinær 

generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelige stemmeflertal. 

Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere 

bestemmelser efter kredsens formåls-bestemmelse. 

Stk. 3. 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. 

 

Vedtægtsændringer 

§ 16 

Stk. 1 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en 

generalforsamling indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte tidsfrist, og når mindst 

2/3 af samtlige afgivne stemmer (inklusive “stemmer ikke”) stemmer for. 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ekstraordinære generalforsamling 

d. 22.juni 2018 og er gældende fra samme dato. 


