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§ 1 
 
Kredsens navn er Ishøj Lærerkreds, og den udgør kreds 
18 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er 
Ishøj Kommune. 
 

§ 2 
 
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pæda-
gogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, samt at 
styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 
 
Dette formål søges bl.a. nået ved: 
 
1) Udøvelse af foreningens forhandlingsret med de lo-

kale skolemyndigheder. 
 
2) Afholdelse af møder, kurser og konferencer af pæ-

dagogisk, fagligt og organisatorisk karakter. 
 
3) Samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer. 
 
4) Udadrettet informationsvirksomhed omkring lærer-

nes arbejdsvilkår. 
 
Økonomisk støtte til kredsens medlemmer og til andre 
organisationer, som enten selv er gået i konflikt eller er 
ramt af en lockout, eller som yder en indsats af kulturel 
eller anden almen karakter. 
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§ 3 

 
Stk. 1 

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tje-
nestestederne og blandt medlemmerne, danner kred-
sens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte 
tjenestesteder en faglig klub. 
 
Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredssty-
relsen. 
 
TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er for-
bindelsesled til kredsstyrelsen. 
 
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 an-
sat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan ud-
gøre en særlig klub under kredsen. 
 
Stk. 4. 
Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klub-
bernes drift. 
 
 

§ 4 
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Som en del af kredsen råder Ishøj Lærerkreds (Dan-
marks Lærerforenings kreds 18) over en særlig fond, 
hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for 
Ishøj Lærerkreds. 

 

§ 5 

 
Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks 
Lærerforenings vedtægter har ret til at være almindeligt 
eller særligt medlem. 
 
Stk 2 
Indmeldelse sker på Danmarks Lærerforenings hjem-
meside, gennem tillidsrepræsentanten eller ved henven-
delse til kredsen eller foreningens kontor. For dobbeltor-
ganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftal-
te. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af ho-
vedstyrelsens godkendelse. Såfremt hovedstyrelsen ik-
ke kan godkende en indmeldelse, skal den pågældende 
og vedkommendes kreds have meddelelse herom. 
 
Stk. 3. 
Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller for-
eningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. 
januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. 
 
Stk. 4. 
Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent 
inden udgangen af hvert kvartal, fortaber medlemsret-
tighederne, indtil kontingentrestancen er betalt. Med-
lemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, slet-
tes som medlemmer efter en sletteprocedure, som fast-
sættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun 
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genoptages efter at restancen er betalt, og i øvrigt for-
holder man sig ved genoptagelse som i § 6, stk. 2. 
 
Stk. 5. 
Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Ishøj 
Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings kreds 18)’s for-
pligtelser alene med sit indbetalte og forfaldne kontin-
gent til kredsen. 
 
Stk. 6. 
Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stem-
meret. 
 

§ 6 
 

Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære gene-
ralforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, 
indkaldt med samme varsel og procedure, på grundlag 
af et af styrelsen udarbejdet budget. 
 
Stk. 2. 
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. 

 

§ 7 

 
Beslutning om udbetaling af midler i henhold til vedtæg-
ternes § 2, stk. 5. træffes af generalforsamlingen eller 
kredsstyrelsen. 
 
 
 
 
 



 6 

Stk. 2. 
Kredsens budget og regnskab skal indeholde selvstæn-
dige økonomiske punkter, som angiver inden for hvilken 
økonomiske rammer, beslutninger om støtte kan tages. 
 

§ 8 
 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og 
indkaldes ved opslag på skolerne og indvarsling under 
”Arrangementer” på www.folkeskolen.dk  med mindst 3 
ugers varsel. Generalforsamlingen kan kun træffe be-
slutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. 
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal skrift-
ligt ligge hos formanden senest 10 skoledage før gene-
ralforsamlingens afholdelse. 
 
Endelig dagsorden bekendtgøres på Ishøj Lærerkreds’ 
hjemmeside senest 5 skoledage før generalforsamlin-
gen. Beslutninger træffes med absolut flertal, jvf. dog § 
17. Skriftlig afstemning afholdes såfremt et medlem 
kræver det. Ved personvalg foretages altid skriftlig af-
stemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der 
skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt 
eller brev. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.folkeskolen.dk/
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§ 9 
 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal 
følgende punkter optages: 
 
1) Valg af dirigent. 

 
2) Beretning. 

 
3) Regnskab. 

 
4) Indkomne forslag. 

 
5) Fastsættelse af kontingent. 

 
6) Valg i lige år af formand (som samtidig er kongresde-

legeret), næstformand (som samtidig er suppleant 
for kongresdelegeret), kasserer, 2 kritiske revisorer 
samt 2 revisorsuppleanter og 1 fanebærer. 

 
7) Eventuelt. 

 

§ 10 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når forman-
den eller styrelsen finder det nødvendigt, eller når 
mindst 10 % af medlemmerne eller flertallet af medlem-
mer på en skole kræver det og samtidig meddeler de 
emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 
senest én måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæ-
ringen er fremsat.  
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Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 
5 skoledages varsel via Ishøj Lærerkreds’ hjemmeside. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er 
lovligt indkaldt jvf. dog § 17. 
 
 

§ 11 
 
Kredsmedlemsmøder afholdes i perioden mellem 2 ge-
neralforsamlinger, når styrelsen finder det ønskeligt, el-
ler når mindst 10 medlemmer kræver det og indsender 
forslag til dagsorden. 

 

§ 12 
 
Kredsen ledes af en styrelse bestående af formand, 
næstformand og kasserer, som er generalforsamlings-
valgte og TR fra: 
 
- Vejlebroskolen 
- Strandgårdskolen 
- Vibeholmskolen 
- Gildbroskolen 
- Ishøj Skole 
- Ishøjgård 
- Kirkebækskolen 
 
- TR fra CBF inviteres til relevante møder. 
 

På generalforsamlingen vælges 2 kritiske revisorer og 2 
revisorsuppleanter. Valgperioden er sammenfaldende 
med kongressens valgperiode. Alle valg foretages efter 
de principper, som er fastsat i de af hovedstyrelsen ud-



 9 

sendte regler for valg i valgkredse. Kredskassens frikøb 
af og eller ydelser til styrelsens medlemmer og vederlag 
til lønnet medhjælp fastsættes på generalforsamlingen. 
 

§ 13 
 

Kredsstyrelsen udskriver, jvf. Danmarks Lærerforenings 
vedtægter § 11 og § 11A, valg af tillidsrepræsentanter 
og suppleanter inden for kredsens område.  
Valget skal afholdes inden 1. april i lige år. 
Funktionsperioden begynder pr. 1. august og slutter pr. 
31. juli 2 år senere. 
 

§ 14 
 
Forslag om mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan be-
handles på en lovligt indkaldt generalforsamling, såfremt 
forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og be-
kendtgjort med denne. Vedtager generalforsamlingen 
forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær ge-
neralforsamling til afholdelse inden 1 måned, skoleferier 
fraregnet, med nyvalg af de generalforsamlingsvalgte 
kredsstyrelsesmedlemmer på dagsordenen.  
I perioden indtil afholdelse af den ekstraordinære gene-
ralforsamling skal skolerne afholde faglig klub møder 
med henblik på evt. nyvalg af tillidsrepræsentanter jvf. 
Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11, stk. 3. 
Den nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den re-
sterende del af den ordinære valgperiode som sin funk-
tionsperiode jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 
10, stk. 9. 
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Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnt på en eks-
traordinær generalforsamling to måneder eller mindre 
før den af Danmarks Lærerforenings fastsatte periode 
for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes 
nyvalg dog hertil. 
 

§ 15 
 

Kredsstyrelsen konstituerer sig. 
 
Stk. 2. 
Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt ind-
kaldt. 
 
Stk. 3. 
Styrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine re-
præsentanter til udvalg m.v. 
 
Stk. 4. 
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 5. 
Hvis styrelsen ønsker at ansætte lønnet medhjælp, kan 
det kun ske efter forudgående opslag, herunder på tje-
nestestederne, og i henhold til de i budgettet afsatte 
midler. 
 

§ 16 
 
Ishøj Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings kreds 18) 
kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun 
opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, 
indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gæl-
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dende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlin-
gens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusiv 
stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's fler-
tal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær general-
forsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt 
stemmeflertal. 
 

§ 17 
 

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om 
ændring er optaget på dagsordenen for en ordinær eller 
ekstraordinær generalforsamling indkaldt med samme 
varsel som en for ordinær generalforsamling og når 
mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende al-
mindelige medlemmer (inklusiv stemmer ikke) stemmer 
derfor. 
 
Vedtægterne skal være i overensstemmelse med Dan-
marks Lærerforenings vedtægter. 

  
 

§ 18 
 

Nærværende vedtægter, træder med forbehold for god-
kendelse af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, i 
kraft straks. 
 
Vedtaget den 19. marts 2018. 
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Kreds 18’s særlige fond 

 

VEDTÆGTER 
 

 

§ 1 
 
Kreds 18’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 fraktio-
nerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenestelige 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 kred-
se. 
 

§ 3 
 
Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regn-
skab, som revideres af kredsens revisorer og en stats-
autoriseret eller registreret revisor, som udpeges af 
kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges 
den ordinære generalforsamling til godkendelse.  
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Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital 
efter fradrag af administrationsudgifter. 
 

§ 4 
 
Fondens midler tilhører kredsen, jvf. dog Danmarks Læ-
rerforenings vedtægters § 9, stk. 9. 
 

§ 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 med-
lemmer, 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 kon-
flikten ikke havde fundet sted. 
 

§ 7 
 
Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 
2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kreds-
generalforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende 
midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis spe-
cifikke formål er at modvirke konflikters opstående. 
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§ 8 

 
I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Læ-
rerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i 
kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, 
inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. 
Ved en 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 18’s særlige fond er vedtaget 
på generalforsamlingen den 19. marts 2018. 
 
 


