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VEDTÆGTER FOR KREDS 51 

 

Paragraf 1 

Odsherreds Lærerkreds består af medlemmerne i Odsherred Kommune. 

 

Paragraf 2 

Kredsens hjemsted betragtes som Odsherred Kommune. 

 

Paragraf 3 

Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige 

interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne. Kredsen fungerer tillige som 

valgkreds jf. DLF’s vedtægter paragraf 15. 

Paragraf 4. Som medlemmer optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter 

paragrafferne 3 og 10  har ret til at være medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er 

valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i vedtægterne. 

Stk. 2. Udmeldelse sker efter hovedforeningens regler, med mindst en måneds varsel til 1. 

januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 

Stk. 3. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent m.v. inden udgangen af hvert 

kvartal, fortaber medlemsrettighederne, indtil kontingentrestancen og påløbne renter og 

gebyr er betalt. Medlemmer, der trods påkrav ikke har  betalt kontingent, slettes som 

medlemmer efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer 

kan kun genoptages, efter at restancen er betalt, og i øvrigt forholder man sig ved 

genoptagelsen som angivet i hovedforeningens vedtægter paragraf 4. 

 

Paragraf 5.  

Kontingent til kredsen og betalingsterminer fastsættes på den ordinære generalforsamling på 

grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for det følgende år. 

Stk. 2. Kontingentet kan ændres på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling, hvis forslag 

herom lovligt bliver fremsat (jf. paragraf 9) 

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 
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Paragraf 6 

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Danmarks Lærerforenings kreds 51́s 

(Odsherreds Lærerkreds) forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til 

kredsen. 

 

Paragraf 7 

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 

hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne, på kredsens hjemmeside og 

meddeles i ”Folkeskolen” med mindst 3  ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig 

dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden. 

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

Generalforsamlingen er  beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved 

almindeligt flertal (jf. dog paragrafferne 10 og 18). Skriftlig afstemning afholdes såfremt 30 

medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning. Forslag, der 

ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før 

generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden indeholdende budget og forslag til 

kredskontingent samt en oversigt over revideret regnskab for sidst afsluttet regnskabsår 

bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 

 

Paragraf 8 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af evt. medhjælp, samt 

fastsættelse af beløb til klubarbejde. 

6. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 
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7. Valg jf. paragraf 10. 

8. Eventuelt. 

 

Paragraf 9 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller 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 1 måned ( 

sommerferier og andre skoleferier fraregnet) efter at begæringen er fremsat. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne 

med angivelse af dagsorden. Bestemmelserne i paragraf 7 om beslutninger finder tilsvarende 

anvendelse ved ekstraordinær generalforsamling. 

 

Paragraf 10 

Kredsstyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte kongresdelegerede og 

kredsstyrelsesmedlemmer, tilsammen 5 medlemmer. Valg af medlemmer til kredsstyrelsen 

foregår forskudt, så der sikres kontinuitet. Formand og næstformand vælges i lige årstal 

sammen med 1 øvrigt medlem. I ulige årstal vælges kredsstyrelsens 2 øvrige medlemmer.  

Desuden vælger generalforsamlingen 1 suppleant til kredsstyrelsen, 2 revisorer og 2 

revisorsuppleanter.  

Alle valg er gældende for en to-årig periode. 

Ved valg til kredsstyrelsen i 2018 er alle nuværende 5 kandidater på valg. Valg til 

kredsformand, næstformand og 1 øvrigt medlem foretages i 2018 for en 2-årig periode. Valg 

af 2 øvrige medlemmer foretages i 2018 for en 1-årig periode. 

Stk. 2. Kandidatopstilling sker på følgende måde: Senest 3 uger før generalforsamlingen 

indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag ved opslag på skolerne. 

Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat 

om, at vedkommende er villig til at modtage valg, og når det foreligger hos formanden senest 

10 dage før general-forsamlingen. Navne på de forud modtagne kandidat-forslag udsendes 

sammen med den endelig dagsorden. Endvidere kan der opstilles kandidater på selve 

generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige, når kandidaten personligt erklærer sig villig 
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til at modtage valg, eller når der foreligger en underskrevet erklæring herom fra den 

pågældende. 

Stk. 3. Forslagene til procedure forelægges, efter de af hovedstyrelsen forud for 

generalforsamlingen fastsatte regler. 

A. Valg af formand, som tillige er kongresdelegeret. 

B. Valg af næstformand, som tillige er suppleant for den kongresdelegerede. 

C. Valg af de øvrige medlemmer af kredsstyrelsen. Disse er suppleanter for den 

kongresdelegerede i den rækkefølge de er valgt. 

D. Valg af suppleant. 

Stk. 4. Såfremt et/ flere generalforsamlingsvalgt(e) kredsstyrelsesmedlem(mer) udtræder  af 

kredsstyrelsen og der er  over ½  år til næste ordinære generalforsamling indkaldes der til 

ekstraordinær generalforsamling med valg af nyt /  nye kredsstyrelsesmedlem(mer) på 

dagsordnen 

Stk. 5. Efter valg af kredsstyrelsen vælger generalforsamlingen 2 revisorer og 2 

revisorsuppleanter. 

 

Paragraf 11 

Kredsstyrelsen konstituerer sig med sekretær og tovholdere for arbejdsmiljø, pædagogik og 

løn, som vælges af og blandt de ved generalforsamlingen valgte kredsstyrelsesmedlemmer. 

Samtidig udpeger kredsstyrelsen en kredskasserer af sin midte eller blandt kredsens 

medlemmer. I sidstnævnte tilfælde deltager kassereren i kredsstyrelsens møder uden 

stemmeret. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Kredsstyrelsen er 

beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af kredsstyrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I 

tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg mv. 

hvori kredsen er repræsenteret. 

Stk. 2. Kredsstyrelsen udpeger fællestillidsrepræsentant(er) blandt kredsstyrelsens 

medlemmer.. 

Stk. 3. Ved udtrædelse af kredsstyrelsen nedlægger man de hverv/ repræsentationer man er 

udpeget til via kredsstyrelsen; med mindre andet aftales med kredsstyrelsen. 
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Paragraf 12 

Et forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovligt indkaldt 

generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort med 

denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kr edsstyrelsen til ekstraordinær 

generalforsamling til afholdelse inden 1 måned (skoleferie fraregnet) med nyvalg til 

kredsstyrelsen på dagsordenen. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnte på en 

ekstraordinær generalforsamling to måneder eller mindre før den i vedtægterne (paragraf 7) 

fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil.  

Paragraf 13 

Kredsstyrelsen drager omsorg for, at de under foreningens organisationsområde ansatte ved 

ethvert tjenestested i kredsens område vælger tillidsrepræsentant og en suppleant for denne 

blandt medlemmerne på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende 

tillidsrepræsentantregler. Tillidsrepræsentanten vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan 

finde sted. Valgperioden er skoleåret. Tillidsrepræsentanten /  suppleanten varetager sine 

opgaver i henhold til TR-reglerne. Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet 

mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. 

Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes af formanden, når kredsstyrelsens flertal ønsker det, 

eller når mindst 1/ 5 af tillidsrepræsentanterne tilstiller kredsen en motiveret anordning 

derom. Tillidsrepræsentanterne indkaldes til møde med kredsstyrelsen mindst 2 gange om 

året. 

Stk. 2. Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt 

medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktion 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. Generalforsamlingen afsætter 

hvert år et beløb til klubbens drift. 

 

Paragraf 14 

Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på 

tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i TR-reglerne om valg af tillidsrepræsentant og 

suppleant for denne. Kontaktpersonen vælges for en periode på mindst 1 år efter nærmere 

fastsatte regler af kredsstyrelsen. Kontaktpersonen formidler samarbejdet  mellem 

medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. 
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Stk.2. 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. 

 

Paragraf 15 

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

vælger kontaktperson og suppleant ud af egen midte. Medlemmer uden fast tjenestested kan 

udgøre en faglig klub under kredsen. 

For medlemmer, der ikke har fast tjenestested, fastsætter hovedstyrelsen regler om stemmeret 

til og valgbarhed ved dette valg. Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, 

herunder antallet af kontaktpersoner og suppleanter. 

Kontaktperson(er) formidler samarbejde mellem medlemmer i sit valgområde, kredsstyrelsen 

og hovedstyrelsen. 

 

Paragraf 16 

Et forslag til mistillidsvotum til tillids- repræsentanten /  kontaktpersonen behandles efter 

DLF́ s vedtægter, paragrafferne 11, 11A og 11B. 

 

Paragraf 17 

Valget af delegeret til årsmøde for fraktion 4 foregår ved indirekte valg. 

Stk. 2. Valgperioden er 2 år regnet fra valgtidspunktet. 

Stk. 3. Inden udgangen af april måned afholder kredsen et lokalt møde indkaldt og afholdt af 

kredsformanden, hvor de fremmødte vælger repræsentanter til at repræsentere kredsens 

medlemmer fra fraktion 4 ved et egentligt opstillings- og valgmøde indenfor det forpligtende 

kredssamarbejde. 

Stk. 4: Valget af årsmødedeltagere foregår i henhold til hovedstyrelsens vedtagelse herom. 
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Særlig fond 

Paragraf 18.  

Kreds 51́s særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given 

situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktion 1, 2 og 3 under 

konflikter og tjenstlige forhold og lønningsforhold. 

Stk. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og 

ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens 

midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller 

lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 

Stk. 3. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens 

revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredssty relsen. Det 

reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne 

renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 

Stk. 4. Fondens midler tilhører kredsen jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter paragraf 9 

stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 

Stk. 5. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsstyrelsens særlige fond til konfliktramte 

medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 

Stk. 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. 

 

Paragraf 19  

Odsherreds Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings kreds 51) kan med hovedstyrelsens 

forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt 

efter de for ordinær generalforsamlingens gældende regler, og hvis mindst 2/ 3 af 

generalforsamlingens almindelige medlemmer (inklusive ”stemmer ikke”) stemmer derfor. 

Opnås der ikke 2/ 3´s flertal for forslaget, indkaldes der til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
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Stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens 

nærmere bestemmelser efter  kredsens formålsbestemmelse. 

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. 

 

Paragraf 20 

Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en 

generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, 

og når mindst 2/ 3 af samtlige afgivne stemmer (inklusive ”stemmer ikke”) stemmer for. 

 

Paragraf 21 

Disse vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling 13.marts 2018. 

Bjørn Hansen, dirigent 

Christina Even, formand 


