
Vedtægter for 
Albertslund Lærerkreds, Kreds 25 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i marts 2017. 
 
 

§ 1 Kredsens navn er Albertslund Lærerkreds. Den udgør kreds 25 af Danmarks Lærerforening og er hjem-

mehørende i Albertslund kommune. 

 
 

§ 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke 

sammenholdet mellem medlemmerne.  

 
 

§ 3 

 

Formålet søges bl.a. opnået ved: 

 

- Udøvelse af foreningens forhandlingsret med de lokale myndigheder. 

- Udgivelse af et medlemsblad. 

- Afholdelse af møder, kurser og konferencer af pædagogisk, faglig og organisatorisk karakter. 

- Samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer. 

- Samarbejde med organisationer med kulturelle og andre almene formål. 

 
 

§ 4 1. Som medlem skal optages enhver, som i følge DLF's vedtægter § 3 og § 10 har ret til at være almindeligt 

eller særligt medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. 

2.    Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 

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

3.    Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er vedtaget varsel om 

lovlig konflikt for en del af eller for alle foreningens medlemmer, og indtil konflikten er ophævet ved be-

slutning, eller den er afviklet. 

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

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

DLF's hovedstyrelse. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancerne mv. er 

betalt,  eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genop-

tagelse som angivet i DLF's vedtægter § 4. 

 
 

§ 5 1. På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingent til kredsen for det kommende regnskabsår 

på grund lag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget. 

2. Det skal indeholde et beløb til driften af de faglige klubber. 

3. Regnskabet skal indeholde de samme konti som budgettet.  

4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om anvendelse af de forskellige konti i budgettet.  

5. Regnskabsåret er fra 1.1. til 31.12. 

6. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Albertslund Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings Kreds 

25) forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 

 
 

§ 6 1. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. 

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. 

3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne 

og i www.folkeskolen.dk’s kalender. 

4. Ved indkaldelsen skal angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelige 

dagsorden. 

http://www.folkeskolen.dk's/


5. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden på kredskontoret senest 10 

dage, før generalforsamlingen afholdes. 

6. Endelig dagsorden indeholdende forslag til kontingent og budget bekendtgøres ved opslag på skolerne 

senest 5 dage før generalforsamlingen. 

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

8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt 

flertal jvf. dog § 18 og § 19. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 5 medlemmer begærer det. Ved 

personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 

Er der kun opstillet det antal kandidater, der skal vælges, er de valgt uden afstemning. Der kan ikke afgi-

ves stemme ved fuldmagt eller pr. brev. 

 

 

§ 7 1. Generalforsamlingens beslutninger, bortset fra valg og fastsættelse af kontingent, kan af mindst 10% af 

kredsens almindelige medlemmer eller kredsstyrelsen kræves til urafstemning blandt kredsens almindeli-

ge medlemmer. Begæring herom skal skriftligt fremsættes til kredsstyrelsen inden 1 måned efter general-

forsamlingen (ordinær eller ekstraordinær). 

2. En generalforsamlingsbeslutning betragtes som forkastet ved urafstemning, såfremt et flertal af de i af-

stemningen deltagende almindelige medlemmer har stemt imod beslutningen. 

 
 

§ 8 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 

3. Beretning. 

4. Regnskab. 

5. Indkomne forslag. 

6. Budget og fastsættelse af kontingent herunder fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmed-

lemmer. 

7. Valg (lige år). 

8. Eventuelt. 

 

Under punkt 7 vælges i nedenfor nævnte rækkefølge: 

a. Formand (formanden er automatisk valgt som 1. kongresdelegeret). 

b. 3 kredsstyrelsesmedlemmer. 

c. 2. kongresdelegeret (næstformand), vælges blandt de tre kredsstyrelsesmedlemmer. 

d. 2 suppleanter til kredsstyrelsen (stemmetallene afgør rækkefølgen). 

e. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Ingen må være medlem af kredsstyrelsen. 

 

Alle valg foregår efter DLF’s vedtægter, § 10 stk. 2 samt de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinjer. 

Kredsstyrelsen fordeler på 1. møde efter generalforsamlingen arbejdsopgaverne. 

  
§ 9 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % 

af kredsens almindelige medlemmer skriftligt begærer det og indsender forslag til dagsorden. I sidst-

nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (sommerferien fraregnet), efter at be-

gæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag 

på skolerne. 

2. Er der personvalg på dagsordenen, er varslet dog mindst  3 uger. 

 
 
 



§ 10 Kandidatopstilling foregår på følgende måde: 

Senest 3 uger før den ordinære generalforsamling i lige år indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag ved 

opslag på skolerne. Sådanne forslag er kun gyldige, såfremt de er formanden i hænde senest 10 dage før 

generalforsamlingen og desuden bilagt en erklæring fra den pågældende kandidat om, at han/hun er villig 

til valg. Navnene på de forud for generalforsamlingen opstillede kandidater udsendes sammen med den 

endelige dagsorden. Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er 

kun gyldige, såfremt kandidaten erklærer sig villig til valg. 

 
 

§ 11 1. Kredsen ledes af en generalforsamlingsvalgt styrelse bestående af formand, næstformand og 2 kreds-

styrelsesmedlemmer. 

2. Styrelsen konstituerer sig med fællestillidsrepræsentant og kasserer. 

3. Formand og kasserer kan ikke være den samme person. 

4. Kredsstyrelsen fordeler på 1. møde efter generalforsamlingen arbejdsopgaverne. 

5. Kredsstyrelsen foretager endelig fordeling af frikøbstimer jvf. § 8 stk. 6. (Budget og fastsættelse af kon-

tingent) 

6. Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og når mindst 3 medlemmer er til stede. I 

tilfælde af stemmelighed i styrelsen er formandens stemme afgørende.  

7. Formand og kasserer tegner kredsen i økonomisk henseende. Kredsstyrelsen træffer dog beslutning 

om låneoptagelse samt køb og salg af fast ejendom. 

8. Kredsstyrelsen sørger for, at kredsens regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revi-

sor. 

9. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

10. Valg til kredsstyrelsen gælder for 2 år og falder sammen med kongressens valgperiode. 

11. Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles efter DLF’s vedtægter § 10 stk. 12.  

 
 

§ 12 1. Kredsstyrelsen tilser gennem valg senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling i lige år, at der 

vælges tillidsrepræsentanter og suppleanter for disse efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende 

tillidsrepræsentantregler.  Valget gælder fra 1.8. 

2. Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter DLF’s vedtægter § 11 stk. 3.  

 
 

§ 13 1. Kredsstyrelsen tilser gennem valg senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling, at der vælges 

kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsrepræ-

sentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne. De nyvalgte tiltræder 1.8. 

2. Kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og 

hovedstyrelsen. 

3. Kontaktpersonen vælges for en periode af mindst et år. 

4. Et forslag om et mistillidsvotum til en kontaktperson behandles efter DLF’s vedtægter § 11A stk. 3.  

 
 

§ 14 1. Kredsstyrelsen tilser gennem valg senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling, at almindelige 

medlemmer, der er arbejdsledige, vælger en kontaktperson og suppleant for denne på et møde indkaldt 

skriftligt med 14 dages varsel. 

2. De nyvalgte tiltræder 1.8. 

3. Et forslag om et mistillidsvotum til en kontaktperson behandles efter DLF’s vedtægter § 11A stk. 3.  

 

 

§ 15 1. Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner 

kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub. 

2. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 

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



4. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. 

 

 

§ 16 Kreds 25's solidaritetsfond oprettes til forøgelse af kredsens økonomiske styrke. Fondens midler bruges til i 

en given situation at kunne: 

 

- Yde økonomisk støtte til medlemmer i konflikt om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 

- Yde dækning af kredsens omkostninger i forbindelse med konflikter om medlemmernes tjenstlige forhold 

og lønforhold. 

- Yde dækning af kredsens omkostninger i forbindelse med initiativer vedrørende pædagogiske, økonomi-

ske og tjenstlige forhold. 

- Yde dækning af kredsens omkostninger i forbindelse med afgåede kredsstyrelsesmedlemmers af-

spadsering. 

 

Enhver udbetaling fra Kreds 25's solidaritetsfond kræver en generalforsamlingsbeslutning. Over fondens mid-

ler føres et særligt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og forelægges generalforsamlingen til god-

kendelse. Renter tilskrives fondens kapital. Fondens midler tilhører kredsen, og generalforsamlingen træffer 

beslutning om midlernes anbringelse. 

 

 

§ 17 Vedtægterne for Kreds 25's særlige fond er optaget som bilag til disse kredsvedtægter. 

 

 

§ 18 Kredsens ophør. 

 

1. Albertslund Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings Kreds 25) 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 al-

mindelige medlemmer (inklusive stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, 

indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

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

efter kredsens formålsbestemmelse. 

 

§ 19 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalfor-

samling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmer herfor.  

 

 

 


