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§ 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks 

Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og 

Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i 

Svendborg. Kredsens navn er Øhavets Lærerkreds.  

 

§ 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes 

tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser 

og at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

Lærerkredsen råder over en særlig fond, hvis 

vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for 
Lærerkredsen.  

 

§ 3 Som medlem kan optages enhver, som ifølge 

Danmarks Lærerforenings vedtægter §§ 3 og 10 har 

ret til at være medlem af kredsen. 

Kun almindelige medlemmer er valgbare og har 

stemmeret. Indmeldelse sker på foreningens 

indmeldelsesformular på www.dlf.org gennem 

tillidsrepræsentanten eller direkte til 

kredskassereren eller foreningens kontor Enhver 

indmeldelse modtages under forbehold af 
hovedstyrelsens godkendelse.  Såfremt 

hovedstyrelsen ikke kan godkende en indmeldelse, 

skal den pågældende og vedkommende kreds have 

meddelelse herom. 

Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kontor 

enten ved brev eller mail dlf@dlf.org til 

kredskassereren eller foreningens kontor med 

mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. 

juli eller 1. oktober. Udmeldelsen sker med mindst 

en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Fx: 

Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder 
den i kraft pr. 1. juli. 

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt 

kontingent m.v. inden udgangen af hvert kvartal, 

fortaber medlemsrettighederne, indtil 

kontingentrestancen og påløbne renter og gebyrer er 

betalt. 

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt 

kontingent, slettes som medlemmer ved 

regnskabsårets afslutning efter en sletteprocedure, 

som fastsættes af hovedstyrelsen.  Sådanne 

medlemmer kan kun genoptages, efter at aftale om 

afvikling er indgået, og i øvrigt forholder man sig 
som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter 

§ 4 stk. 4. 

 

§ 4 Kontingent til Øhavets Lærerkreds fastsættes for 

perioden 1/4 - 31/3 på den ordinære 

generalforsamling på grundlag af et af styrelsen 

udarbejdet budget.  

 Kredskontingent opkræves sammen med kontingent 

til DLF. Kontingent til DLF reguleres automatisk 

i.f.t. kongressens beslutninger. 

Styrelsen er berettiget til at lade 
kontingentopkrævningen foregå ved lønudbetalende 

myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af 

årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, 

forudsat det enkelte medlem ikke modsætter sig 

dette.  

 

Ingen ændringer 

 

 

 

 

Ingen ændringer 

 

 

 

 
 

 

               Som medlem kan optages enhver, som ifølge 

Danmarks Lærerforenings vedtægter §§ 3 og 10 har 

ret til at være medlem af kredsen. 

Kun almindelige medlemmer er valgbare og har 

stemmeret. Indmeldelse sker på foreningens 

indmeldelsesformular på www.dlf.org Enhver 

indmeldelse modtages under forbehold af 

hovedstyrelsens godkendelse.  Såfremt 

hovedstyrelsen ikke kan godkende en indmeldelse, 
skal den pågældende og vedkommende kreds have 

meddelelse herom. 

Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kontor 

enten ved brev eller mail dlf@dlf. Udmeldelsen 

sker med mindst en måneds varsel til udgangen af et 

kvartal. Fx: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. 

maj, træder den i kraft pr. 1. juli. 

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt 

kontingent m.v. inden udgangen af hvert kvartal, 

fortaber medlemsrettighederne, indtil 

kontingentrestancen og påløbne renter og gebyrer er 
betalt. 

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt 

kontingent, slettes som medlemmer ved 

regnskabsårets afslutning efter en sletteprocedure, 

som fastsættes af hovedstyrelsen.  Sådanne 

medlemmer kan kun genoptages, efter at aftale om 

afvikling er indgået, og i øvrigt forholder man sig 

som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter 

§ 4 stk. 4. 

 

 

 
 

 

 

§ 4 Kontingent til Øhavets Lærerkreds fastsættes for 

perioden 1/4 - 31/3 på den ordinære 

generalforsamling på grundlag af et af styrelsen 

udarbejdet budget.  

 Kredskontingent opkræves sammen med kontingent 

til DLF. Kontingent til DLF reguleres automatisk 

i.f.t. kongressens beslutninger. 

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.  Det 
enkelte medlem af kredsen hæfter over for Øhavets 

Lærerkreds’ forpligtelser alene med sit indbetalte 

og sit forfaldne kontingent til kredsen. 

http://www.dlf.org/
mailto:dlf@dlf.org
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Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.  Det 

enkelte medlem af kredsen hæfter over for Øhavets 

Lærerkreds’ forpligtelser alene med sit indbetalte og 

sit forfaldne kontingent til kredsen. 

 

§ 5 Generalforsamlingen er kredsens øverste    

myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 

årets første kvartal og indkaldes ved opslag på 

skolerne og meddelelse på kredsens hjemmeside med 
mindst 3 ugers varsel.  Ved indkaldelsen angives 

foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af 

punkter til endelig dagsorden.  Forslag, der ønskes 

optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos 

kredsformanden senest 10 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Endelig dagsorden indeholdende budget og forslag til 

kontingent og en oversigt over det reviderede 

regnskab for det foregående regnskabsår 

bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før 

generalforsamlingens afholdelse.   
Revision foretages af registreret revisor. 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om 

sager, der er optaget på dagsordenen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er 

lovligt indkaldt.  Beslutninger træffes ved almindeligt 

flertal, jf. dog §§ 12 og 13.  Skriftlig afstemning 

foretages, såfremt et medlem ønsker det.  Ved 

personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis 

der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.  

Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.  

 
§ 6      På den ordinære generalforsamling skal   følgende  

punkter optages: 

              1. Valg af dirigent 

              2. Fastsættelse af forretningsorden 

              3. Beretning 

              4. Regnskaber 

              5. Indkomne forslag 

              6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af 

kredskontingent 

              7. Valg, jf. §§ 8 og 9 

              8. Eventuelt 

 
 

 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 

styrelsen finder det ønskeligt, 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 
angivelse af dagsorden med mindst 5 dages varsel 

ved opslag på skolerne, i den lokale dagspresse  

samt evt. udsendelse af brev til medlemmer uden 

fast tjenestested, jf. dog §§ 12 og 13.  

Beslutninger træffes på tilsvarende måde som på 

ordinær generalforsamling. 

 

 

 

 

 

Ingen ændringer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingen ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 

styrelsen finder det ønskeligt, 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 
angivelse af dagsorden med mindst 5 dages varsel 

ved opslag på skolerne og på 

www.kredskontoret.dk. 

Beslutninger træffes på tilsvarende måde som på 

ordinær generalforsamling. 

 

http://www.kredskontoret.dk/


4 

 

  

§ 8 Kredsen ledes af 1 formand og mindst 3 

medlemmer, alle generalforsamlingsvalgte. Alle 

kredsens kommuner skal være repræsenteret i 

kredsstyrelsen ved en kommunerepræsentant med 

stemmeret. Valgperioden for de 

generalforsamlingsvalgte er to år og er 

sammenfaldende med kongressens valgperiode.  

Valg til kredsstyrelsen foregår på følgende måde:  

1. Valg af kredsformand, der samtidig er delegeret.  
2. Valg af 3 delegerede, der samtidig er 

kredsstyrelsesmedlemmer. De 3 kandidater, der 

opnår de højeste stemmetal, er valgt.  

3. Valg af suppleanter for de delegerede. 

Suppleanterne er ikke automatisk medlemmer af 

kredsstyrelsen.  

4. Såfremt der er en eller to kommuner, der ved 

valgene efter pkt. 2 ikke er repræsenteret i 

kredsstyrelsen, vælges kommunerepræsentant(er) 

for denne/disse.  

5. Valg af 2 kritiske revisorer.  
6. Valg Valg af 2 revisorsuppleanter.  

Er der kommuner, som efter valgene er 

repræsenteret ved flere kredsstyrelsesmedlemmer, 

er den med det højeste stemmetal valgt som 

kommunerepræsentant.  

Kredsformanden regnes ikke som 

kommunerepræsentant.  

Mister en kommune i løbet af valgperioden sin 

repræsentant, udpeger kredsstyrelsen et af de valgte 

kredsstyrelsesmedlemmer som 

kommunerepræsentant indtil et medlemsmøde i 
pågældende kommune vælger en ny 

kommunerepræsentant.  

Senest 3 uger før generalforsamlingen indkalder 

styrelsen kandidatforslag ved opslag på skolerne og 

på kredsens hjemmeside. Et kandidatforslag er kun 

gyldigt, når det er bilagt en erklæring om at 

vedkommende er villig til at modtage valg, og når 

det er formanden i hænde senest 10 dage før 

generalforsamlingen. Navnene på kandidaterne 

udsendes 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 foreligger en 

underskrevet erklæring herom fra de pågældende.  

Alle valg foretages efter de principper, som er 

fastsat i de af hovedstyrelsen udsendte regler for 

valg i kredse.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Kredsen ledes af 1 formand og mindst 4 

medlemmer, alle generalforsamlingsvalgte. Alle 

kredsens kommuner skal være repræsenteret i 

kredsstyrelsen ved en kommunerepræsentant med 

stemmeret. Valgperioden for de generalforsamlings-

valgte er to år og er sammenfaldende med 

kongressens valgperiode.  

Valg til kredsstyrelsen foregår på følgende måde:  

1. Valg af kredsformand, der samtidig er delegeret.  
              2. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer og 

delegerede. De kandidater, der opnår det højeste 

stemmetal er delegerede, de øvrige er suppleanter 

for de delegerede. Kandidater, der ikke opnår valg, 

er suppleanter til kredsstyrelsen.. 

3. Såfremt der er kommuner, der ved valgene efter 

pkt. 2 ikke er repræsenteret i kredsstyrelsen, vælges 

kommunerepræsentant(er) for denne/disse.  

4. Evt. valg af yderligere suppleanter for de 

delegerede og til kredsstyrelsen. 

Er der kommuner, som efter valgene er 
repræsenteret ved flere kredsstyrelsesmedlemmer, 

er den med det højeste stemmetal valgt som 

kommunerepræsentant.  

Kredsformanden regnes ikke som kommune-

repræsentant.  

Mister en kommune i løbet af valgperioden sin 

repræsentant, udpeger kredsstyrelsen et af de valgte 

kredsstyrelsesmedlemmer som kommune- 

repræsentant indtil et medlemsmøde i pågældende 

kommune vælger en ny kommunerepræsentant.  

Senest 3 uger før generalforsamlingen indkalder 
styrelsen kandidatforslag ved opslag på skolerne og 

på kredsens hjemmeside. Et kandidatforslag er kun 

gyldigt, når det er bilagt en erklæring om at 

vedkommende er villig til at modtage valg, og når 

det er formanden i hænde senest 10 dage før 

generalforsamlingen. Navnene på kandidaterne 

udsendes 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 foreligger en 

underskrevet erklæring herom fra de pågældende.  
Alle valg foretages efter de principper, som er 

fastsat i de af hovedstyrelsen udsendte regler for 

valg i kredse.  

 

§ 8a Kredsens regnskab revideres af kredsens 2 kritiske 

revisorer og 1 registreret eller statsautoriseret 

revisor. Det reviderede regnskab forelægges for den 

ordinære generalforsamling til godkendelse. 

På generalforsamlingen vælges 2 kritiske revisorer 

samt 2 revisorsuppleanter. Valgperioden er 2 år. 

 
1. Valg af 2 kritiske revisorer. De kandidater, der 

opnår det højeste stemmetal er valgt. De øvrige 

er suppleanter for de kritiske revisorer.  

2. Evt. valg af yderlige revisorsuppleanter 
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§ 9        Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen behandles   

efter Danmarks Lærerforenings vedtægter,  

 

§ 10 Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand, 

kasserer og informationsansvarlig. Såfremt det ikke 

er muligt at udpege en kasserer eller 

informationsansvarlig blandt kredsstyrelsens 

medlemmer, udpeger denne et af kredsens øvrige 
medlemmer, som tiltræder styrelsen uden 

stemmeret. 

              Formand og kasserer kan ikke være samme person. 

Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis den er rettidigt 

indkaldt og én mere end halvdelen af 

styrelsesmedlemmerne giver fremmøde.  I tilfælde 

af stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. 

Styrelsen nedsætter faste udvalg i nødvendigt 

omfang og vælger repræsentanter til udvalg m.v., 

hvor kredsen er repræsenteret.  Formanden for et 
udvalg skal være medlem af styrelsen.  

Kredsformand og kredskasserer i forening tegner 

kredsen i økonomisk henseende.  Dog kan optagelse 

af lån kun finde sted efter beslutning i 

kredsstyrelsen.  Køb og salg af fast ejendom kan 

kun foretages efter vedtagelse på 

generalforsamlingen.  I øvrigt fastsætter styrelsen 

selv sin forretningsorden.  Styrelsen holder møde så 

ofte, formanden finder det fornødent, eller når 

mindst tre af styrelsesmedlemmerne kræver det og 

indsender forslag til dagsorden. 
 

§ 11 Hvert tjenestested vælger for en to-årig periode fra 

en 1. august en tillidsrepræsentant samt en 

suppleant for denne blandt medlemmerne på 

tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver 

tid gældende tillidsrepræsentantregler. 

Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes af 

formanden, når denne finder det nødvendigt, eller 

når kredsstyrelsens flertal ønsker det, eller når 

mindst 1/5 af tillidsrepræsentanterne skriftligt  

tilstiller formanden en motiveret anmodning herom. 

              Tillidsrepræsentanterne indkaldes til møde mindst 6 
gange årligt. 

Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine 

opgaver i.h.t. tillidsrepræsentantreglerne.  

Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet 

mellem medlemmerne på sit tjenestested, 

kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. 

Et forslag om mistillidsvotum til en 

tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks 

Lærerforenings vedtægter § 11. 

Valg af tillidsrepræsentant/suppleant udskrives af 

styrelsen i ulige år i årets første kvartal med mindst 
en måneds varsel. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ændringer. 

 

 

Ingen ændringer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingen ændringer. 
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11A  På tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i 

tillidsrepræsentantreglerne om valg af 

tillidsrepræsentant og suppleant for denne, vælges 

af og blandt medlemmerne på tjenestestedet en 

kontaktperson for en to-årig periode.  

Kontaktpersonerne sammenkaldes af formanden 

sammen med tillidsrepræsentanterne til møder. 

Et forslag om mistillidsvotum til en kontaktperson 
behandles efter Danmarks Lærerforenings 

vedtægter § 11A. 

              Valg til kontaktperson efter samme retningslinier  

som for tillidsrepræsentant. 

 

§11B Almindelige medlemmer, der er arbejdsledige, 

vælger for en to-årig periode to kontaktpersoner og 

suppleanter for disse ud af egen midte. 

Kredsstyrelsen indkalder i første kvartal i ulige år 

og med mindst en måneds varsel til et møde, hvor 

valget finder sted. 
Kontaktpersonerne formidler samarbejdet mellem 

medlemmer i valgområdet, kredsstyrelsen og 

hovedstyrelsen.  Et forslag om mistillidsvotum til 

en kontaktperson behandles efter Danmarks 

Lærerforenings vedtægter § 11 B. 

 

§ 12 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 er 

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. 
Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et 

beløb til klubbernes drift. 

 

§ 13 Kredsen kan yde støtte til organisationer, der yder  

              en indsats af humanitær karakter til støtte for lærere 

eller børn, der på grund af krig, forfølgelse eller 

lignende har særlige vanskeligheder. Kredsstyrelsen 

fastlægger nærmere retningslinjer. Beløbsstørrelsen 

fastlægges i budgettet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ændringer. 

 

 
 

 

 

 

 

Ingen ændringer. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ingen ændringer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ingen ændringer. 
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§ 14 Øhavets Lærerkreds 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 almindelige medlemmer stemmer 

derfor.  

Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes 

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

tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler 

efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse 

efter kredsens formålsbestemmelse.  

 

§ 15 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om 

ændring er optaget på dagsordenen på en 

generalforsamling, indkaldt med den for ordinær 

generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når 

mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer  stemmer 

for. 
 

§ 16 Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens 

ordinære generalforsamling den 10. marts 2014 

 

 

 

_____________________ 

 

Jane Vagner Pedersen 

Dirigent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ingen ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ingen ændringer. 

 

 

 

 

 
 

Ingen ændringer. 

 


