Greve Lærerforening
Danmarks Lærerforening Kreds 43

VEDTÆGTER
§ 1. Navn og hjemsted
Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.
§ 2. Formål
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige
interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne, og at virke for udviklingen af
folkeskolen samt de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved.
Dette mål søges nået blandt andet ved udøvelse af kredsens aftaleret, afholdelse af møder,
kurser og konferencer af faglig og pædagogisk karakter, udgivelse af et kredsinfo, samt
samarbejde med andre organisationer.
stk. 2
Som en del af kredsen råder Greve Lærerforening (Danmarks Lærerforenings, Kreds 43) over
en Særlig Fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Greve Lærerforening.
§ 3. Medlemsforhold
Som medlemmer kan optages enhver, som ifølge DLF`s vedtægter § 3, 6 og 10 har ret til at
være medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer, der er registreret i foreningens
centrale medlemssystem, er valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i
DLF's vedtægter § 4 og § 6.
Stk. 2
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside (www.dlf.org). Enhver indmeldelse modtages
under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse.
Stk. 3
Udmeldelse sker skriftligt pr. brev eller mail til dlf@dlf.org med mindst 1 måneds varsel til en
1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober.
Stk. 4
Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Greve Lærerforening (Danmarks Lærerforening, Kreds 43) 's forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til
kredsen.
§ 4. Kontingent
Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af
kredsstyrelsen udarbejdet budget for det følgende år.
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Regnskabsåret er 1/1- 31/12. Regnskabet skal være revideret medio februar, og regnskab og
budgetforslag udsendes sammen med dagsordenen for den ordinære generalforsamling.
Kredskassererens regnskabsmæssige kontantbeholdning bør på ethvert tidspunkt være så lille,
som det er praktisk muligt.
§ 5. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1
gang årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne og på Greve
Lærerforenings hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt jvf. dog Danmarks
Lærerforenings vedtægter § 10 stk. 8
Beslutninger træffes med almindeligt flertal (jvf. dog §16 og §17) Skriftlig afstemning
afholdes, såfremt 10 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 og en oversigt over det reviderede
regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres på Greve Lærerforenings hjemmeside
senest 5 dage før generalforsamlingen.
§ 6. Dagsorden for ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af regnskaber og meddelelse af decharge

4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kredskontingent
6. Valg jvf. § 9
7. Evt.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsformanden, kredsstyrelsen eller mindst
10% af kredsens almindelige stemmeberettigede medlemmer kræver det. I sidstnævnte
tilfælde skal kravet indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet på den
ekstraordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned (skoleferier fraregnet)
efter, at begæringen er fremsat.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ligeledes, såfremt en lovlig indkaldt generalforsamling vedtager et mistillidsvotum til kredsstyrelsen (vedr. mistillidsvotum jvf. § 15).
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne
(se dog vedr. mistillidsvotum § 15). Bestemmelserne i § 5 om beslutninger, finder tilsvarende
anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.
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§ 8. Medlemsmøde før kongres
Medlemsmøde forud for DLF’s ordinære kongres indkaldes ved opslag på skolerne med
mindst 15 skoledages varsel.
Opslaget indeholder dagsorden for kongressen.
Stk. 2
Medlemsmøde forud for ekstraordinære kongresser indkaldes straks efter at kredsstyrelsen har
modtaget hovedstyrelsens oplæg.
§ 9. Kredsstyrelsen
Kredsen ledes af en kredsstyrelsen bestående af 5 medlemmer
Stk. 2
Generalforsamlingen vælger i lige år formand og øvrige styrelsesmedlemmer samt deres
suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer samt revisorsuppleant. Formanden er altid
kongresdelegeret, evt. øvrige delegerede vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer.
Valgene gælder fra 1. april i lige år og 2 år frem.
Stk. 3
Alle valg foretages efter de af hovedstyrelsens fastsatte regler, som udsendes af
hovedstyrelsen forud for valget.
Stk. 4
Styrelsen konstituerer sig selv med næstformand sekretær og kasserer. Formand og kasserer
kan ikke være samme person.
Stk. 5
Kredsens ydelser til styrelsesmedlemmerne, herunder principper for medlemmernes frikøb,
fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 6
Ved nyvalg frikøbes de afgående styrelsesmedlemmer skoleåret ud.
Stk. 7
Nyvalgte styrelsesmedlemmer søges frikøbt eller honoreres fra tiltrædelsesdatoen og skoleåret
ud med det til hvervet hørende timetal.
§ 10. Kandidatopstilling
Samtidig med indkaldelse af generalforsamlingen indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag
ved opslag på skolerne.
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Stk. 2
Et kandidatforslag er gyldigt, når det er bilagt en erklæring fra den pågældende kandidat om,
at vedkommende er villig til at modtage valg.
Stk. 3
Navnene på forud modtagne gyldige kandidatforslag udsendes sammen med endelig
dagsorden.
Stk. 4
Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen, som erklærer sig villige
til at modtaget valg, eller når der foreligger underskrevne erklæring herom fra de pågældende.
§ 11. Supplering af kredsstyrelsen
Hvis generalforsamlingsvalgte kredsstyrelsesmedlemmer afgår i utide, indtræder
suppleanterne for resten af valgperioden i den rækkefølge, de er valgt.
§ 12. Kredsstyrelsens arbejde
Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis 1 mere end halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Kredsformanden er fællestillidsrepræsentant og i tilfælde af at der er flere
fællestillidsrepræsentanter udpeges disse af kredsstyrelsen.
Styrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg, vælger repræsentanter til udvalg m.m., hvor
kredsen er repræsenteret.
Kredsstyrelsen holder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2
kredsstyrelsesmedlemmer kræver det og indsender forslag til dagsorden.
stk. 2
Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 13. Køb og salg af fast ejendom
Køb og salg af fast ejendom kan kun finde sted efter godkendelse på enten en ordinær
generalforsamling eller en ekstra ordinær generalforsamling.
Belåning af fastejendom kan kun finde sted efter kredsstyrelsens beslutning.
Kredsen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer efter nærmere beskrivelse i
kredsstyrelsen forretningsorden.
§ 14. Økonomisk støtte til andre organisationer
Kredsen kan yde økonomisk støtte til andre organisationer, som enten selv er gået i konflikt
eller er ramt af lockout, eller som yder en indsats af kulturel eller anden karakter.
Stk. 2
På kredsens budget optages efter beslutning på generalforsamlingen et beløb til dækning af en
sådan støtte.
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Stk. 3
Beslutning om at yde økonomisk støtte i henhold til denne paragraf, stk. 1, træffes af
kredsstyrelsen.
Stk. 4
Af kredsens regnskab skal det som særskilt post fremgå, i hvilken udstrækning og til hvilke
modtagere økonomisk støtte efter denne bestemmelse er ydet.
§ 15. Valg af tillidsrepræsentanter
Tillidsrepræsentanterne vælges efter generalforsamlingen og inden udgangen af marts måned
i lige år med tiltrædelse 1. august samme år.
Stk. 2
Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes af formanden, når denne eller kredsstyrelsens flertal
ønsker det. Indkaldelse sker dog mindst 9 gange årligt. Indkaldelse af tillidsrepræsentanter
sker så vidt muligt med mindst en uges varsel.
1/3 af tillidsrepræsentanterne kan med angivelse af punkt(er) til dagsordenen skriftligt
anmode formanden om at sammenkalde til møde.
Stk. 3
Tillidsrepræsentanterne formidler samarbejdet mellem de medlemmer han/hun repræsenterer,
kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.
Stk.4
På hver skole/tjenestested med egen tillidsrepræsentant danner kredsens medlemmer i fraktion
1 og 2 en faglig klub.
Tillidsrepræsentanten er formand for den faglige klub.
Klubben udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af kredsstyrelsen.
Klubben er undergivet de for kredsen gældende vedtægter.
Udgifterne til klubbens aktiviteter afholdes af Greve Lærerforening, inden for de
retningslinier kredsstyrelsen fastlægger.
§ 16. Mistillidsvotum
Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt
generalforsamling. Såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort
sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned (skoleferier fraregnet) med
nyvalg af formand, kongresdelegerede, næstformand og 3 kredsstyrelsesmedlemmer. Denne
ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme frister som den ordinære
generalforsamling, og proceduren for opstilling og valg følges
§ 17. Ændringer af vedtægter
Nuværende 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 (inkl. "stemmer ikke") stemmer for.
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§ 18. Opløsning af foreningen
Greve Lærerforening (Danmarks Lærerforenings Kreds 43) 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 (inklusiv "stemmer ikke")
stemmer derfor.
Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling,
hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 2
I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelse 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.
§ 19. Godkendelse
Nærværende vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2017.
Og træder i kraft den 17. marts 2017
BILAG: Standardvedtægt for Særlig Fond i kredse med medlemmer, der efter Danmarks
Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens Særlige Fond.
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