
VEDTÆGTER 

 
Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 
 

§ 1 
Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under 
DLF. 
 

§ 2 
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske 
og tjenstlige interesser samt styrke samarbejdet mellem medlemmerne. 
 

§ 3 
Som medlem optages enhver, der ifølge DLF's vedtægter har ret til at være 
medlem. 
Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter den nær-
mere bestemmelse i vedtægterne. 
 

§ 4 
Kontingent til kredsen fastsættes på den årlige generalforsamling for et år 
ad gangen. 
Kontingentet kan ved den lønudbetalende myndighedsbistand trækkes med 
1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat at det enkel-
te medlem ikke modsætter sig dette ved skriftlig henvendelse til kassereren; 
i så fald betales kontingentet kvartalsmæssigt forud. 
Regnskabsåret er 1/1 - 31/12. 
 

§ 5 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes ved op-
slag på skolerne og indvarsling i www.folkeskolen.dk med mindst 3 ugers 
varsel. 
 
Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent bekendt-
gøres ved opslag på skolerne senest 3 skoledage før generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på 
dagsordenen.  
Beslutninger træffes med almindeligt flertal, jf. dog § 11 og 12. 

http://www.folkeskolen.dk/


 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos 
formanden senest 10 skoledage før generalforsamlingen. 
 
Skriftlig afstemning afholdes såfremt 3 medlemmer kræver det. Ved per-
sonvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvor der er opstillet flere kandi-
dater, end der skal vælges. 
 
En vedtagelse på generalforsamlingen - bortset fra valg  og fastsættelse af 
kontingent - kan af mindste 1/3 af generalforsamlingens deltagende almin-
delige medlemmer kræves underkastet urafstemning blandt kredsens al-
mindelige medlemmer. 
Begæring herom skal fremsættes overfor dirigenten inden generalforsam-
lingens afslutning. 
Afstemningen skal foregå skriftligt og hemmeligt, og der skal enten stem-
mes ja eller nej. 
Alle stemmeberettigede skal forud for afstemningen gøres bekendt med 
indholdet af vedtagelsen på generalforsamlingen, som afstemningen omfat-
ter. 
Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for afviklingen af afstemningen. 
 

§ 6 
På den ordinære generalforsamlingsdagsorden skal følgende punkter opta-
ges: 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning 
3) Regnskab (herunder status) 
4) Indkomne forslag 
5) Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af 

vederlag til evt. lønnet medhjælp 
6) Budget og fastsættelse af kontingent 
7) Valg, jf. § 8 og 9 
8) Eventuelt 
 

§ 7 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen finder det ønske-
ligt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt kræver det og indsender for-
slag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 
senest 1 måned efter (sommerferien fraregnet), at begæringen er fremsat. 



Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 skoledages varsel 
ved opslag på skolerne, på kredsens hjemmeside samt ved udsendelse via 
mail til medlemmer uden fast tjeneste på en af skolerne. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt.  
Ekstraordinær generalforsamling som følge af mistillidsvotum til kredssty-
relsen følger de regler, der er nedfældet i Foreningens hovedvedtægter § 
10, stk. 12. 
 

§ 8 
Kredsen ledes af en styrelse, bestående af formand, kasserer samt de 3 
skoletillidsrepræsentanter.  
Alle nævnte medlemmer af kredsstyrelsen er medlem med stemmeret. 
Formand og kasserer vælges ved særskilt valg på den ordinære general-
forsamling. 
Desuden vælges 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter, der ikke må 
være medlemmer af styrelsen. 
Valg til kredsstyrelsen finder sted i lige år og gælder for 2 år. Funktionsperi-
oden går fra 1. april og falder sammen med kongressens valg- og funkti-
onsperiode. 
 

§ 9 
Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. 
Formand og kasserer kan ikke være samme person. 
 
I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. 
 
Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsen-
tanter til udvalg med videre, hvori kredsen er repræsenteret. 
 
I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden. 
 
Kredsformanden og kassereren tegner kredsen i økonomiske henseende, 
dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. 
 

§ 10 
Kredsstyrelsen udskriver, jf. DLF's vedtægter § 11 og 11A, valg af tillidsre-
præsentanter og stedfortrædere for disse. 
Tillidsrepræsentanterne vælges for 2 år fra den 1. april i lige årstal. 
De ansatte på tjenestestedet vælger tillidsrepræsentanter efter TR-reglerne. 
 



§ 11 
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/kontaktperson er formand for klubben og er forbindelsesled til kredssty-
relsen. 
 
Valg af TR og TR-suppleant sker iht. TR-reglerne. 
 
Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter kongressens fast-
satte bestemmelser. 
 
Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under 
kredsen. 
Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen til 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 
Vallensbæk Lærerkreds, Danmarks Lærerforening kreds  
9, kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis 
dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinær gene-
ralforsamling gældende regler, på hvilke mindste 2/3 af generalforsamlin-
gens tilstedeværende almindelige medlemmer (incl. blanke stemmer) 
stemmer derfor. 
 
Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær ge-
neralforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal. 
 

§ 13 
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslaget om ændring er optaget 
på dagsordenen for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ind-



kaldt med det samme varsel som for ordinær generalforsamling, og når 
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. 
 
Vedtægterne skal  være i overensstemmelse med DLF's vedtægter. 
 

§ 14 
Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 
14/11-85. 
Vedtægterne skal godkendes af hovedstyrelsen, jf. foreningens hovedved-
tægter § 10, stk. 9. 
 
Vedtægterne træder i kraft når de er godkendt af hovedstyrelsen; dog tid-
ligst ved den ordinære generalforsamling i 1986. 
 
Vedtægter er revideret på den ordinære generalforsamling den 16/3-88. 
Revideret på den ordinære generalforsamling den 30/10-91. 
Revideret § 8 på den ordinære generalforsamling den 19/3- 92. 
Revideret § 8 og § 10 på den ordinære generalforsamling den 24/3-94. 
Revideret § 5, 7 og 8 på den ordinære generalforsamling den 14/3-96. 
Revideret § 5 på den ordinære generalforsamling den 12/3-12. 
Revideret § 7 på den ordinære generalforsamling den 25/3-14. 
 

Vedtægter for Kreds 9's Særlige fond: 
 

§ 1 
Kreds 9's 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 fraktionerne 1, 2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold 
og lønningsforhold. 
 

§ 2 
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings 
særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i 
fraktionerne 1, 2 og/eller 3. 
 
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 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 regn-skabsføring, herunder brug af EDB, revisions-honorar og 
kurtager ved køb og salg af fonds-børsnoterede værdipapirer. 
 

§ 4 
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings 
vedtægters § 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 9's særlige fond er vedtaget på generalfor-
samlingen den 19. marts 2013. 


