
Forslag til vedtægtsændringer 

 

 

Bestemmelse Nuværende ordlyd Foreslået ordlyd 

§2   

§2, a) Henvendelse til og forhandling med de 
lokale skolemyndigheder og gennem 
Danmarks Lærerforening med Kommuners 
Landsforening og Personalestyrelsen. 

Udøvelse af kredsens lokale 
forhandlingsmulighed. 

§2, c) Ydelse af juridisk bestand til medlemmer, 
som i anledning af skolegerningen måtte 
ønske kredsens støtte. Kredsstyrelsen 
afgør i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt og i 
hvilket omfang den pågældende sag skal 
støttes, idet kredsstyrelsen kan beslutte at 
lade kredsen afholde såvel 
procesomkostninger som sagførersalær. 
Kredsstyrelsen engagerer efter 
forhandling med det pågældende medlem 
en sagfører. Fri proces skal så vidt muligt 
søges opnået i de heromhandlende sager. 
Ydelse af juridisk bistand vil dog kun finde 
sted, såfremt støtte ikke kan finde sted 
gennem Danmarks Lærerforening. 

Rådgivning og vejledning af medlemmer jf. 
DLF vedtægter §4. 

§3   

§3, stk.2 Indmeldelse sker på Danmarks 
Lærerforenings hjemmeside eller direkte 
til foreningens kontor. Enhver indmeldelse 
modtages under forbehold af 
hovedstyrelsens godkendelse. 

Indmeldelse sker på foreningens 
hjemmeside, gennem 
tillidsrepræsentanten eller ved 
henvendelse til kredsen eller foreningens 
kontor. For dobbeltorganiserede gælder 
dog det mellem aftaleparterne aftalte. 
Enhver indmeldelse modtages under 
forbehold af hovedstyrelsens 
godkendelse. Såfremt hovedstyrelsen ikke 
kan godkende en indmeldelse, skal den 
pågældende og vedkommendes kreds 
have meddelelse herom.  
 
Indmeldelse sker i øvrigt i henhold til DLF’s 
vedtægter §4. 

§3, stk.3 Kun almindelige medlemmer har 
stemmeret. 
I sager vedrørende forholdet mellem 
Gentofte kommunes lærerpersonale og 
kommunens skolemyndigheder har kun 
medlemmer, som er ansat i stillinger i 

Udgår 



Gentofte kommunes skolevæsen, 
stemmeret. 

§5   

§5, stk.1 Udmeldelse sker skriftligt til foreningens 
kontor med mindst en måneds varsel til 
en 1. januar en 1.april, en 1.juli eller en 
1.oktober. 
Udmeldelse af foreningen kan ikke finde 
sted, når der i en kompetent forsamling er 
vedtaget varsel om lovlig konflikt for en 
del af eller alle foreningens medlemmer 
og indtil konflikten er ophævet ved 
beslutning, eller den er afviklet. 

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. 
 
Udmeldelse sker i øvrigt i henhold til DLF’s 
vedtægter §5. 
 
 

§5, stk.2 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 hovedstyrelsen. Sådanne 
medlemmer kan kun genoptages, efter at 
kontingentrestancerne mv. er betalt, og i 
øvrigt forholder man sig ved genoptagelse 
som angivet i DLF´s vedtægter ¤ §4. 
Medlemmernes pligt til at betale 
kontingentrestancer, påløbne renter og 
gebyrer samt ekstraordinært udskrevne 
kontingenter ophører ikke ved sletning 
som medlem af foreningen. 

Udgår. 

§6   

§6, stk.5 Ved generalforsamlingen vælges en 
dirigent. Andre kredsmøder ledes af 
kredsens formand 

Ved generalforsamlingen vælges en 
dirigent. 

§7   

§7 ny stk.3  Kredsstyrelsen sikrer at der vælges en 
referent, som fører beslutningsreferat 
under generalforsamlingen. 

§8   

§8, pkt.7   

7.1 Valg af formand, 1. kongresdelegerede Valg af formand, som samtidig er 1. 
kongresdelegerede 

7.2 Valg af 5 kredsstyrelsesmedlemmer Valg af næstformand, som samtidig er 
kredsens 2. kongresdelegerede 

7.3 Valg af 2 kongresdelegerede blandt 
kredsstyrelsesmedlemmerne 

Valg af 3 kredsstyrelsesmedlemmer, som 
efter stemmetal også er 3. 
kongresdelegeret og kongressuppleanter. 
Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen 
ved lodtrækning 

7.4 Valg af næstformand blandt 
kredsstyrelsesmedlemmerne 

Valg af 3 suppleanter til kredsstyrelsen 
(Konsekvensændring) 



7.5 Valg af 3 suppleanter til 
kongresdelegerede blandt 
kredsstyrelsesmedlemmerne 

Valg af 2 interne revisorer samt 
suppleanter for perioden 1.4.-31.3. 
(Konsekvensændring) 

7.6 Valg af 3 suppleanter til kredsstyrelsen Udgår 

7.7 Valg af 2 interne revisorer samt 
suppleanter for perioden 1.4.-31.3. 

Udgår 

§9   

§9, stk.1 Kredsen ledes af en styrelse, der består af 
6 medlemmer, som vælges af 
generalforsamlingen i lige årstal. Valg… 

Kredsen ledes af en styrelse, der består af 
5 medlemmer, som vælges af 
generalforsamlingen i lige årstal. Valg…. 

§11   

Ny stk.1  Kredsstyrelsesmøder ledes af formanden. 

Stk.2 (3) Kredsstyrelsen fastsætter i øvrigt sin 
forretningsorden og vælger en sekretær, 
der fører forhandlingsprotokollen ved 
generalforsamlinger og 
kredsstyrelsesmøder. 

Kredsstyrelsen fastsætter sin 
forretningsorden, herunder hvordan det 
sikres at der føres beslutningsreferat ved 
kredsstyrelsesmøder. 

§11, stk.3 - 9  Er nu §11, stk.4 – 10 (konsekvensændring) 

§13a   

§13a, stk.1 Den siddende kredsstyrelse samt 
suppleanterne er automatisk genopstillet, 
såfremt de pågældende ikke har frabedt 
sig valg. 

Udgår 

§13a, stk.2 Navnene på de forud for 
generalforsamlingen opstillede kandidater 
udsendes samtidig med den endelige 
dagsorden. 

Udgår 

§13a, stk.3 Endvidere kan der yderligere opstilles 
kandidater på selve generalforsamlingen. 
Disse kandidatforslag er kun gyldige, 
såfremt kandidaterne erklærer sig villige 
til at modtage valg. 

Udgår 

§13a, stk.4 Alle valg foretages efter de af 
hovedstyrelsen fastsatte regler, som 
udsendes før valget. 

Udgår  
 

 

Godkendt til fremlæggelse på Generalforsamling, på kredsstyrelsesmøde den 1. marts 2023. 


