
Vedtægter 
Nedenstående vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 20. marts 
2013. 
___________________________________________________________________ 
§ 1. Kredsens navn er Sønderborg Lærerkreds. 
 
Den udgør kreds 91 af Danmarks Lærerforening og omfatter Sønderborg 
Kommune. 
 
§ 2. Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes 
pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet  
mellem medlemmerne. 
 
Kredsstyrelsen kan yde økonomisk støtte til organisationer eller projekter, 
som også støttes økonomisk af hovedstyrelsen i DLF. 
 
Dertil afsættes en særlig post i budget og regnskab. 
 
§ 3. Som medlem skal optages enhver, som iflg. Danmarks Lærerforenings § 3 og 
10 har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. 
 
Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. 
 
Indmeldelser samt flytning sker gennem kredskassereren efter de til enhver 
tid for Danmarks Lærerforenings gældende vedtægter. 
 
Udmeldelser skal ske skriftligt til kredskassereren eller 
medlemsadministrationen med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 

1. april, 1. juli eller 1. oktober jfr. foreningens vedtægter § 5. 
 

§ 4. Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på 
grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget for det efterfølgende 
regnskabsår. 
 
Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. 
 
Kredsen benytter sig af central kontingentopkrævning og følger de centrale 
regler. 
 
§ 5. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal. 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel 
ved opslag på skolerne, på kredsens hjemmeside og meddelelse i www.folkeskolen.dk  
 
Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af 
punkter til endelig dagsorden. 
 
Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos 

http://www.folkeskolen.dk/


kredsformanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent 
bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. 
 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jvf. dog § 16. 
 
Skriftlig afstemning foretages, når mindst 10 medlemmer eller dirigenten 
begærer det.  
 
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere 
kandidater, end der skal vælges. 
 
Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt eller ved brev. 
 
§ 6. 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 styrelsesmedlemmer 
6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent 
7. Valg jvf. § 8. 
8. Eventuelt 
 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller 
kredsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når blot 10% af de almindelige 
medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som 
kræves behandlet af generalforsamlingen. 
 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned 
(skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. 
 
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes 
med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag i 
Folkeskolen eller brev til hvert medlem. (Bemærk dog § 16.) 
 
Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær 
generalforsamling. 
 
§ 8. Kredsstyrelsen består af formand, næstformand samt 5 styrelsesmedlemmer. 
Hele kredsstyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. 
 
Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode. 
 
Valgprocedure: 
 
Der vælges kredsformand, som samtidig er valgt som en af kredsens 



delegerede. 
 
Der vælges næstformand, som samtidig er valgt som en af kredsens 
delegerede. 
 
Der vælges yderligere 5 styrelsesmedlemmer i en afstemning. Den der 
opnår flest stemmer er samtidig valgt som kredsens 3. delegerede. Kandidater, 
der ikke opnår valg som delegeret indtræder i kredsstyrelsen i rækkefølge 
efter højest opnåede stemmetal. De pågældende er samtidig valgt som 
suppleanter for de øvrige delegerede efter højest opnåede stemmetal. De 
resterende kandidater er valgt som suppleanter til kredsstyrelsen i 
rækkefølge efter højest opnåede stemmetal. 
 
Der vælges desuden 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
§ 9. Forslag om mistillidsvotum til styrelsen behandles efter Danmarks 
Lærerforenings vedtægter § 10. 
 
§ 10. Styrelsen konstituerer sig med fællestillidsrepræsentant og 
kasserer. 
 
Formand og kasserer kan ikke være samme person. 
 
Styrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg m.v. 
 
Styrelsen foretager fordeling af aflønning jvf. § 6 stk. 5. 
 
Styrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af 
medlemmerne er til stede. 
 
I tilfælde af stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget, dog gør formandens stemme 
udslaget ved personvalg/udpegning. 
 
Styrelsen fastsætter i øvrigt selv forretningsordenen. 
 
§ 11. Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter sker i henhold til DLF's 
vedtægter § 11 og 11A 
 
§ 12. Valghandlingen: 
Ved valg, hvor der skal vælges 1 person, anvendes følgende 
fremgangsmåde: 
 
Er der kun opstillet 1 kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning. 
 

Er der opstillet flere kandidater, holdes der skriftlig afstemning. 
 
Hvis en kandidat opnår absolut stemmeflertal blandt de tilstedeværende 
stemmeberettigede (= flertal af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige 
stemmer tæller ikke med), er pågældende valgt. 
 
Opnår ingen af kandidaterne absolut flertal, foretages ny afstemning. Opnår 



en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der kun 
stemmer på én kandidat, er denne valgt. 
 
Bringer anden afstemning ingen afgørelse, foretages bundet valg (tredje 
afstemning) mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer. 
 
Ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to, der skal stemmes 
ved tredje afstemning. Ved tredje afstemning er den, der opnår flest af de 
afgivne stemmer, valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 
 
Ved øvrige personvalg, hvor der skal vælges mere end 1 person, anvendes 
følgende fremgangsmåde: 
 
Hvert medlem kan på stemmesedlen højst skrive navnene på det antal 
kandidater, der skal vælges. Navnene på kandidaterne anføres i den 
rækkefølge, man ønsker kandidaterne valgt. 
 
En og samme kandidats navn må ikke anføres flere gange på samme 
stemmeseddel. 
 
På stemmesedlen kan der anføres færre kandidatnavne end det antal, der i 
alt skal vælges. 
 
Ved stemmeoptællingen får den kandidat, der på stemmesedlen er opført 
som nr. 1, det antal stemmer, som svarer til antallet af kandidater, der i alt 
skal vælges ved den pågældende afstemning. 
 
Nr. 2 på stemmesedlen tildeles 1 stemme mindre end antallet af kandidater, 
der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning, og så fremdeles. 
 
De kandidater, der herefter har opnået flest stemmer er valgt. De kandidater, 
som ikke opnår det fornødne antal stemmer, er valgt som suppleanter i den 
rækkefølge, de pågældendes stemmetal angiver det. I tilfælde af 
stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning. 
 
§ 13. 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. 
 
Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 
 
TR/kontaktpersonen er formand for klubben og forbindelsesled til 
kredsstyrelsen. 
 

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. 
 
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. 
 
§ 14. Som en del af kredsen råder Sønderborg Lærerkreds over en særlig fond, 
hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Sønderborg 
Lærerkreds. 
 
§ 15. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter 
generalforsamlingens nærmere bestemmelser efter kredsens 
formålsbestemmelse. 
 
§ 16. Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på 
dagsordenen for generalforsamlingen, som indkaldes med de for ordinær 
generalforsamling gældende indkaldelsesregler, og mindst 2/3 af samtlige 
afgivne stemmer (inkl. stemmer-ikke) stemmer for. 
 
§ 17. Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling 
20. marts 2013. 
 
P.kr.v. 
Lisbet Skyum. 
 
 



Pensionistudvalget 
 
Medlemmerne i fraktion 4 i Sønderborg Lærerkreds udgør pensionistudvalget. 
 
Udvalget konstituerer sig med et forretningsudvalg bestående af mindst tre 
medlemmer. 
 
Konstitueringen foregår hvert år på det første møde i udvalget efter kredsens 
generalforsamling. 
 
Forretningsudvalget bemyndiges til at annoncere udvalgsarrangementer på kredsens 
hjemmeside. 
 
Forretningsudvalget arbejder i øvrigt under kredsstyrelsens ansvar. 
 
 



VEDTÆGTER FOR KREDS 91's SÆRLIGE FOND. 
 
§ 1. Kreds 91's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og 
til en i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige 
medlemmer i fraktionerne 1,2 og 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 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 forelægges den ordinære generalforsamling til 
godkendelse. 
Indvundne renter, udbytte m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af 
administrationsudgifter. 
 
§ 4. Fondens midler tilhører kredsen, jvf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter 
§ 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. Ved kredsens opløsning tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens 
særlige fond, herunder evt. fast ejendom, inventar etc. til Danmarks 
Lærerforenings særlige fond. 
 
§ 9. Disse vedtægter for kreds 91's særlige fond er vedtaget på 
generalforsamlingen den 20. marts 2013. 


