
§ 10. 

Fratræder formanden, næstformanden eller kassereren i valgperioden, foretager 
styrelsen fornøden konstitution, idet dog formand og kasserer ikke kan være 
samme person. 

Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af styrelses-
medlemmerne giver fremmøde.  

I tilfælde af stemmelighed i styrelsen, er formandens stemme udslagsgivende. 

Gribskov Lærerkreds tegnes i økonomisk henseende af kredsformand og kreds-

kasserer. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes kredsen af kredsformand og 
kredskasserer i forening eller én af disse sammen med yderligere to kredsstyrel-
sesmedlemmer. I andre økonomiske forhold tegnes kredsen af enten kredsfor-
manden eller kredskassereren. 

Styrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til 

udvalg m.v., hvor kredsen er repræsenteret. 

I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden. 

Styrelsen holder møde, så ofte formanden finder det fornødent, eller når 3 sty-
relsesmedlemmer kræver det og indsender forslag til dagsorden. 

Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan fremsættes efter retningslini-
erne i Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10, stk. 11. 

§ 11. 

Efter bestemmelserne i gældende TR regler vælges i lige år en TR for T/H-

lærerne, og for UU/10 kl-centret samt for hver skole en TR og en TR-suppleant. 
De valgte  skal være medlem af Danmarks Lærerforening. 

§ 12  

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt 
medlemmer danner kredsens medlemmer i fraktion 1 og 2 ved de enkelte tjene-
stesteder en faglig klub. TR er formand for klubben.  

§ 13 

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændringer er optaget på 
dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalfor-
samling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stem-

mer (inkl. stemmer ikke) stemmer for. 

 Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling:  
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                 Gribskov Lærerkreds 

 

Vedtægter 

for 

Gribskov Lærerkreds 

 

§ 1. 

Kredsens navn er Gribskov Lærerkreds. Den udgør kreds 34 af Danmarks Lærer-
forening. Kredsens hjemsted er Gribskov kommune. 

§ 2. 

Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og 
tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

§ 3. 

Som medlem kan optages enhver, som opfylder de opstillede kriterier i Dan-
marks Lærerforenings vedtægter § 3; stk. 2. 

§ 4. 

Kontingentet består af to dele - kontingent til DLF samt kontingent til kreds 34. 
Kontingentet opkræves af DLF via indbetalingskort/PBS. Kontingentet opkræves 
månedsvis forud for medlemmer i fraktion 1 og 2 (lærere/børnehaveklasse-

ledere). For medlemmer i fraktion 4 og 6 (pensionister og særlige medlemmer) 
opkræves kontingentet én gang årligt via indbetalingskort/PBS. Kontingentet til 
hovedforeningen (DLF) fremskrives med samme kronebeløb og fra samme dato 
som fastsat af hovedforeningen. Kontingentet til kredsen reguleres hvert år pr. 
1.1 med lønreguleringsprocenten afrundet til hele kroner. Yderligere ændringer 
af kontingentet til kredsen indgår i budgetforslaget og godkendes på generalfor-
samlingen. Ændring af kontingent har virkning fra førstkommende månedsop-

krævning.  

Regnskabsåret er 1/1 til 31/12.  

§ 5 

Kredsens solidaritetsfond har til formål at støtte lærerorganisationer og lærere i 
andre lande. Støtten gives i samarbejde med Danmarks Lærerforening. Den årli-
ge hensættelse udgør 1 % af den årlige kontingentindbetaling. 



§ 6. 

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne 

og meddelelse på www.folkeskolen.dk (kalenderen) med mindst 3 ugers varsel. 
Indkaldelsen lægges også på kredsens hjemmeside: www.gribskov34.dk  

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der optages på dagsor-
denen.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, jf. dog 
Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10 stk. 9. 

Beslutninger træffes med absolut flertal,( jf. dog §§ 9 og 12 ). 

Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 10 medlemmer begærer det. Der kan kun 
stemmes ved fremmøde. Ved personvalg mellem flere foretages altid skriftligt 
afstemning. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal skriftlig foreligge hos for-

manden senest 10 skoledage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsor-
den og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår 
bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 skoledage før generalforsamlin-

gen. 

§ 7. 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen 

6. Fastsættelse af kontingent, herunder  fremlæggelse af budget 

7. Valg, jf.§ 9. 

8. Eventuelt 

§ 8. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsstyrelsen finder det ønske-

ligt, eller når mindst 10% af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender 

forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 
senest 1 måned (sommerferien fraregnet), efter at begæring er fremsat. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved 

opslag på skolerne eller, jf. § 12 i nærværende vedtægter. 

Bestemmelserne i § 6 om beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstra-

ordinær generalforsamling. 

 

 

§ 9. 

Kredsen ledes af en bestyrelse, der består af: 

Formand, næstformand og kasserer valgte af generalforsamlingen. Formanden 
vælges i lige år og næstformand og kasserer vælges i ulige år. Valg til kredssty-
relsen gælder fra 1. april i valgåret og de to efterfølgende år. Medlemmer, valgt 

til TR på folkeskolerne, UU/10kl-centret og Tale/Høre-lærerne i lige år har auto-
matisk sæde i kredsstyrelsen. TR for Tale/Høre-lærerne og kredsformanden afta-
ler ved skoleårets start antallet af møder med deltagelse. Kredsstyrelsen kan, 
såfremt der ikke er valgt en kasserer af generalforsamlingen, udpege ét af kreds-

styrelsens medlemmer eller kredsens almindelige medlemmer som kasserer.  

Formand er kongresdelegeret. Såfremt kredsen yderligere tildeles delegerede til 
Danmarks Lærerforenings kongres, er næstformand kongresdelegeret. Supplean-

ter udpeges blandt kredsstyrelsens medlemmer. Generalforsamlingen vælger 
hvert år 1 ekstern revisor og 2 interne revisorer, samt to revisorsuppleanter. 

Kandidatopstilling og valg af formand, næstformand og kasserer 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 er formanden i hænde senest 10 dage før general-
forsamlingen. Navnene på de forud modtagne gyldige kandidat-forslag ud-
sendes sammen med den endelige dagsorden. Endvidere kan der opstilles 

kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige, når 
kandidaten personligt erklærer sig villig til at modtage valg, eller når der fo-
religger en underskrevet erklæring fra den pågældende. 

A. Valg af formand, næstformand og kasserer foregår på følgende  måde: 

Såfremt ingen ved første afstemning har opnået over halvdelen af de afgivne 
stemmer (absolut flertal ), foretages omvalg mellem de to  kandidater, der ved 
første afstemning opnåede de største stemmetal. 

B. Valg af evt. kredsstyrelsesmedlem og suppleant for dette foregår på føl- 

    gende måde:  

    Valget udskrives af styrelsen. Der stemmes om hver post for sig.  

    Valget foregår som under § 9A. Ved hvert valg råder hvert medlem  

    over 1 stemme. 

C. Valg af revisor og revisorsuppleant foregår som anført under A. Der  

    vælges to interne og en ekstern revisor. 

D. Kredsens eventuelle ydelser til styrelsesmedlemmer og vederlag til  

    lønnet medhjælp fastsættes på generalforsamlingen. 
 


