Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds
§ 1.
Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er
Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns Kommune,
at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, samt at styrke
sammenholdet og at virke for folkeskolens udvikling.
Som en del af kredsen råder Nordfyns Lærerkreds over en Særlig Fond, hvis vedtægter findes som
bilag til disse vedtægter for Nordfyns Lærerkreds.
§ 2.
Ethvert medlem af Nordfyns Lærerkreds er tillige medlem af Danmarks Lærerforening, og enhver,
som er berettiget til at være medlem af Danmarks Lærerforening, optages i henhold til
hovedforeningens vedtægter.
Indmeldelse sker via Danmarks Lærerforenings hjemmeside eller ved at henvendelse til Nordfyns
Lærerkreds.
Ved nyindmeldelse eller genoptagelse i kredsen betales medlemsbidrag efter de for Danmarks
Lærerforenings gældende regler.
Udmeldelse kan ske skriftligt til kredskassereren eller Danmarks Lærerforenings kontor med
mindst en måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober (jf. DLF’s
vedtægter § 5).
Medlemmer i alle fraktioner er omfattet af vedtægternes bestemmelser om udmeldelsesfrist.
§ 3.
Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der indvarsles med mindst 3 ugers varsel,
dels gennem ”Folkeskolen.dk”, dels gennem skolernes tillidsrepræsentanter og via brev til
medlemmer uden fast tjenestested og på kredsens hjemmeside.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal jf. dog §§ 10 og 11. Skriftlig afstemning foretages, når
mindst 10 medlemmer begærer det, jf. dog § 5. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller
ved brev. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. Ordinær generalforsamling
afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal (februar/marts måned) med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.
Formandens beretning.
Kassererens forelæggelse af revideret regnskab. (Årsregnskabet afsluttes den 31.
december).
Forslag fra kredsstyrelsen, (udsendes til tillidsrepræsentanterne senest 3 dage før
generalforsamlingen).
Forslag fra medlemmerne, (skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen og udsendes til tillidsrepræsentanten senest 3 dage før
generalforsamlingen).
Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til kredsen.
I lige år. Valg af kredsformand samt 2 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Valg af
2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Eventuelt.

§ 4.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes




når kredsstyrelsen anser det for påkrævet.
når en ordinær generalforsamling ønsker det.
når 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt med angivelse af dagsordenpunkter kræver
det.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, skoleferier fraregnet, at begæring
er fremsat. Den indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne samt ved opslag på
”Folkeskolen.dk” og på kredsens hjemmeside, eller ved brev til hvert enkelt medlem.
Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen for en kreds kan behandles på en lovlig indkaldt
generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen
med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær
generalforsamling til afholdelse inden 1 måned, skoleferier fraregnet, med nyvalg til
kredsstyrelsen. Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af den
ordinære valgperiode som sin funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnte på
en ekstraordinær generalforsamling to måneder eller mindre før den af hovedstyrelsen fastsatte
periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg hertil.
§ 5 stk. 1.
Kredsstyrelsen består af et forretningsudvalg, og af de valgte tillidsrepræsentanter på
tjenestestederne. Forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen og består af
kredsformanden og 2 øvrige medlemmer. Kredsstyrelsen kan udpege en kredskasserer udenfor
kredsstyrelsen og vedkommende tiltræder kredsstyrelsen uden stemmeret.
Der vælges 2 styrelsessuppleanter.
Generalforsamlingen vælger 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Formanden vælges af generalforsamlingen på følgende måde:
Er der flere kandidater til formandsposten, holdes skriftlig afstemning.
Har ingen kandidat ved første afstemning opnået over halvdelen af de afgivne stemmer inkl.
blanke og ugyldige stemmer, foretages ny afstemning. Har heller ingen ved denne afstemning
opnået over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de to, der ved denne
anden afstemning opnåede de største stemmetal. Er ved anden afstemning stemmerne lige,
afgøres det ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne omvalg kan stemmes. Ligeledes
afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved det bundne valg.
Valg foretages i øvrigt efter de principper, som er fastsat i de af hovedstyrelsen udsendte regler for
valg i valgkredse.
stk. 2
Mindst 5 uger før generalforsamlingens afholdelse indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag til de
valg der skal foretages. Dette gøres ved opslag på tjenestestederne.
Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat om, at
vedkommende er villig til at modtage valg.
Kandidatforslag skal være kredsstyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Navnene på de modtagne kandidater udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen. Herefter er
det ikke længere muligt at indgive kandidatforslag.

I tilfælde af, at der efter fristen for opstilling af kandidater sker frafald, så der ikke er kandidater
nok til en fuldtallig kredsstyrelse bemyndiges den siddende kredsstyrelse til at indkalde yderligere
kandidatforslag.
Disse kandidatforslag udsendes senest 3 hverdage før generalforsamlingen.
§ 6.
Kredsstyrelsens forretningsudvalg konstituerer sig med næstformand og fordeler øvrige opgaver
samt udpeger blandt foreningens almindelige medlemmer – eventuelt fra sin egen midte –
kredsens kasserer.
Formand og kasserer kan ikke være samme person.
Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode.
Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg og udpeger
repræsentanter til udvalg m.m., hvori kredsen er repræsenteret. Ved stemmelighed i styrelsen er
formandens stemme afgørende.
Kredsformanden og kredskassereren tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af
lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.
§ 7.
Kontingent til kredsen for perioden 1.4. til 31.3. fastsættes på den ordinære generalforsamling på
grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget.
Kontingent til kredsen og Danmarks Lærerforening opkræves af Danmarks Lærerforening via
central kontingentopkrævning og kan reguleres pr. 1.1 maksimalt med KL´s pris- og
lønfremskrivning samt det af hhv. generalforsamlingen og kongressen vedtagen kontingent.
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.
Regnskabsåret og budgetåret er 1. januar til 31. december. Det enkelte medlem af kredsen hæfter
alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.
§ 8.
Midler kan på såvel en ordinær generalforsamling som en ekstraordinær generalforsamling
overføres til Særlig Fond fra kredsens driftskapital.
§ 9.
Ansatte under foreningens organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for
denne blandt medlemmerne på ethvert tjenestested efter bestemmelserne i de til enhver tid
gældende regler for valg af medarbejderrepræsentanter.
Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine opgaver i henhold til
tillidsrepræsentantreglerne. Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet mellem
medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.
Almindelige medlemmer uden fast tjenestested vælger 1 kontaktperson samt 2 suppleanter for
denne ud af egen midte.
Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på
tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg til
tillidsrepræsentant og suppleant for denne.

Kontaktpersoner vælges for en periode af 2 år ad gangen efter kredsgeneralforsamlingen i
februar-marts måned med tiltrædelse fra 1. august.
§ 10.
Nordfyns 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
(inkl. blanke og ugyldige stemmer) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3’s flertal for forslaget,
indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig
stemmeflertal.
I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.
Ved kredsens opløsning overføres dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond,
herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. til Danmarks Lærerforenings særlige fond.
§ 11.
Ændringer i disse vedtægter kan kun finde sted på en lovlig indvarslet generalforsamling.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer (inkl. blanke og
ugyldige stemmer).
§ 12.
Forud for disse vedtægter er Danmarks Lærerforenings vedtægter gældende.
Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 16. marts 2017.
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Vedtægter for kreds 83’s Særlig Fond
§ 1.
Kreds 83’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 fraktionerne 1 og 2 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 og 2.
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
en registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse.
Indvundne renter, udbytte m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.
§4
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9, stk.4.
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 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.
Disse vedtægter for Kreds 83’s særlige fond er fremlagt på generalforsamlingen den 13. marts
2012 og følger DLF´s standardregler for særlig fond.
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