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Bilag: Vedtægter for Kreds 44's Særlige Fond

§ 1. Navn og hjemsted
Kredsens navn er Lærerkreds 44, Køge og
Stevns. Den udgør kreds 44 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Køge kommune.

karakter, udgivelse af et kredsblad, samt samarbejde med andre organisationer.
Kredsen fungerer tillige som valgkreds, jf.
Danmarks Lærerforenings vedtægter § 15.

§ 3. Særlig Fond
Lærerkreds 44, Køge og Stevns råder over en
Særlig Fond, hvis vedtægter findes som bilag til
disse vedtægter.

§ 4. Medlemsforhold
Som medlem skal optages enhver, som ifølge
Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og §
10 har ret til at være medlem af kredsen.
Stk. 2
Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten, til
kredskassereren eller foreningens kontor som
angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter §
4. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse.
Stk. 3
Udmeldelse skal jf. Danmarks Lærerforenings
vedtægter § 5 ske 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.

Kredsens formål er at varetage medlemmernes
pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne, og at virke for udvikling af folkeskolen samt de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved.

Stk. 4
Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt
kontingent, påløbne renter og gebyrer senest en
måned efter påkravets afsendelse, slettes som
medlem af foreningen efter en sletteprocedure,
som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling. Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer,
påløbne renter og gebyrer ophører ikke ved
sletning som medlem af foreningen.

Dette mål søges nået blandt andet ved udøvelse
af kredsens aftaleret, afholdelse af møder, kurser og konferencer af faglig og pædagogisk

Stk. 5
Det enkelte medlem af kredsen hæfter overfor
Lærerkreds 44, Køge og Stevns’ forpligtelse

§ 2. Formål

alene med sit indbetalte og forfaldne kontingent
til kredsen.

Beslutninger træffes med almindelig flertal, jf.
dog § 21 og § 22.

Stk. 6
Medlemmer, som er fyldt 75 år er kontingentfri.

Skriftlig afstemning afholdes, såfremt et medlem begærer det.

§ 5. Kontingent

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller
ved brev.

Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen,
skal skriftligt foreligge hos formanden senest to
uger før generalforsamlingen afholdes.

§ 6. Regnskab
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Stk. 2
Regnskabet skal være revideret 14 dage før den
ordinære generalforsamling.
Stk. 3
Regnskabet revideres af kredsens valgte kritiske
revisorer og af en af kredsstyrelsen udpeget
statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 4
Formanden eller et flertal af styrelsen kan når
som helst kræve afholdt ekstraordinær revision,
ligesom revisorerne til enhver tid kan foretage
kasseeftersyn og revision af kredsens regnskaber.

§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om
året i marts måned og indkaldes ved opslag på
arbejdspladserne
og
meddelelse
på
”www.folkeskolen.dk" med mindst fire ugers
varsel.
Stk. 3
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når
den er lovlig indkaldt.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning
om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 5
Endelig dagsorden indeholdende beretning, en
oversigt over det reviderede regnskab for det
foregående regnskabsår, budget og forslag til
kontingent for det følgende regnskabsår og indkomne forslag bekendtgøres senest en uge før
generalforsamlingen.
Stk. 6
Det pålægges tillidsrepræsentanten at formidle
ovennævnte materiale.

§ 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamlings dagsorden
skal følgende punkter optages:
1. valg af dirigent
2. beretning
3a. regnskab
3b. regnskab for Særlig Fond
4. indkomne forslag
5. fastsættelse af ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer
6. fastsættelse af ydelse til tillidsrepræsentanter
7. budget:
a. fastsættelse af kontingent
b. fastsættelse af bidrag til Særlig Fond
c. fastsættelse af økonomisk ramme til økonomisk støtte til andre organisationer
8. valg jf. § 11.
9. eventuelt

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
kredsstyrelsen finder det ønskeligt, når en lovlig
indkaldt generalforsamling vedtager et mistillidsvotum til kredsstyrelsen jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10 stk. 12, eller når
mindst 10 % at medlemmerne skriftligt kræver
det og indsender forslag til dagsorden.
I de to sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger (skoleferie fraregnes) efter begæring er fremsat.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med
mindst en uges varsel ved opslag på arbejdspladserne med angivelse af dagsorden.
Stk. 3
Bestemmelserne i § 7 stk. 3 om beslutninger
finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær
generalforsamling.

§ 10. Medlemsmøde før kongres
Medlemsmøde forud for Danmarks Lærerforenings ordinære kongres indkaldes ved opslag
indeholdende dagsorden for kongressen på arbejdspladserne med mindst tre ugers varsel.
Stk. 2
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen,
skal skriftligt foreligge hos formanden senest to
uger før medlemsmødet.
Stk. 3
Endelig dagsorden bekendtgøres senest en uge
før medlemsmødet.

Stk. 2
Valg af kredsformand, delegerede, kredsstyrelse
samt suppleanter for disse gennemføres i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen før
hver valggeneralforsamling udsendte retningslinier, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter §
10.
Stk. 4
Såfremt en kommunes medlemmer ikke ved
direkte valg på generalforsamlingen bliver repræsenteret i kredsstyrelsen, tiltræder den af de
opstillede fra kommunen, der fik flest stemmer
som ekstra medlem af kredsstyrelsen med fuld
stemmeret.
Stk. 5
Derudover vælges to kritiske revisorer og suppleanter for de kritiske revisorer.
Stk. 6
Styrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Formand og kasserer kan
ikke være samme person.
Stk. 7
Valgene gælder for to år og falder sammen med
kongressens valgperiode, 1. april i lige årstal til
31. marts i næstfølgende lige årstal.
Stk. 8
Et forslag om mistillidsvotum til kredsstyrelsen
behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter, § 10.
Kredsstyrelsesmedlemmer, som i en valgperiode afgår efter et mistillidsvotum, oppebærer en
evt. timereduktion til førstkommende 31/7.

§ 12. Kandidatopstilling
Stk. 4
Det pålægges tillidsrepræsentanten at formidle
ovennævnte materiale.

§ 11. Kredsstyrelsen
Kredsen ledes af en kredsstyrelse bestående af 6
medlemmer.

Samtidig med indkaldelse af generalforsamlingen indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag
ved opslag på skolerne.
Stk. 2
Et kandidatforslag er gyldigt, når det er bilagt
en erklæring fra den pågældende kandidat om,
at vedkommende er villig til at modtage valg.

Stk. 3
Navnene på forud modtagne gyldige kandidatforslag udsendes sammen med endelig dagsorden.

Stk. 5
Kredsstyrelsen nedsætter udvalg i fornødent
omfang og vælger repræsentanter til udvalg
m.v., hvori kredsen er repræsenteret.

Stk. 4
Endvidere kan der opstilles kandidater på selve
generalforsamlingen, som erklærer sig villige til
at modtage valg, eller når der foreligger underskrevet erklæring herom fra de pågældende.

Stk. 6
Lærerkreds 44, Køge og Stevns kan yde økonomisk støtte til andre faglige organisationer,
der er i konflikt. Økonomisk støtte skal vedtages på et kredsstyrelsesmøde. Den økonomiske
ramme fastsætter generalforsamlingen.

§ 13. Supplering af kredsstyrelsen
§ 15. Økonomiske forhold
Hvis generalforsamlingsvalgte kredsstyrelsesmedlemmer afgår i utide, indtræder suppleanterne for resten af valgperioden i den rækkefølge, de er valgt.
Dog skal det sikres, at alle kommuner til stadighed har en repræsentant i kredsstyrelsen.
Det kan således blive nødvendigt at lade en
suppleant, der ikke står øverst på suppleantlisten, indtræde i kredsstyrelsen som kommunerepræsentant. I dette tilfælde indtræder
suppleanten med det højeste stemmetal fra den
pågældende kommune.

§ 14. Kredsstyrelsens arbejde
Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mere
end halvdelen af kredsstyrelsesmedlemmerne er
til stede.
Stk. 2
Alle har fuld stemmeret.
I tilfalde af stemmelighed i kredsstyrelsen er
formandens stemme udslagsgivende, hvis der
kræves en beslutning af hensyn til tredjepart.
Stk. 3
Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4
Kredsstyrelsen holder møde, når formanden
indkalder, eller når mindst 1 kredsstyrelsesmedlem kræver den indkaldt og indsender forslag til
dagsorden.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Stk. 2
Køb og salg af fast ejendom kan alene foretages, hvis det er besluttet af en kredsgeneralforsamling.

§ 16. TR
Kredsstyrelsen udskriver valg på den enkelte
arbejdsplads af tillidsrepræsentant samt stedfortræder for denne.
Ordinært valg udskrives almindeligvis med to
ugers varsel til afholdelse i februar/marts måned
i lige år, og gælder fra 1. april samme år og to år
frem.
Stk. 2
Valget af TR følger de gældende TR-regler.
Stk. 3
Tillidsrepræsentanten varetager sine opgaver i
henhold til tillidsrepræsentantreglerne.
Tillidsrepræsentanten formidler samarbejde
mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.
Stk. 4
TR-suppleanten varetager TR-funktionen ved
tillidsrepræsentantens midlertidige forfald.

Stk. 5
Der kan stilles mistillidsvotum til tillidsrepræsentanten jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 stk. 3.
Stk. 6
Hvis en valgt tillidsrepræsentant går af i utide,
udskrives der nyvalg.
Valget gælder fra kredsstyrelsen har anmeldt
nyvalget over for kommunen og mindst to år
frem indtil det derefter følgende ordinære TRvalg. Jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter §
11 stk. 2.

§ 17. Kontaktpersoner for lærere uden fast
tjenestested
Kredsstyrelsen udskriver valg af kontaktperson(er) blandt almindelige medlemmer uden
fast tjenestested - dvs. medlemmer, der er arbejdsledige og medlemmer, som er løst ansat.

§ 19. Faglige klubber
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.
Stk. 2
Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre
en særlig klub under kredsen.
Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen
med kredsstyrelsen.

Stk. 2
Valget finder sted efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 B.

Stk. 3
Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men
er ansat efter overenskomst indgået af Danmarks Lærerforening eller Lærernes Centralorganisation, kan udgøre en særlig klub under
kredsen.

Stk. 3
Denne gruppe medlemmer vælger kontaktperson(er) og suppleanter efter følgende regler:

Stk. 4
Referater fra de faglige klubmøder skal tilgå
kredsstyrelsen.

Tæller denne gruppe 25 medlemmer, vælger
disse blandt sig 1 (én) kontaktperson og suppleant.

Stk. 5
Udgifterne til klubbernes drift afholdes via
kredsens budget.

For hver følgende gruppe på 25 vælges yderligere 1 (én) kontaktperson og suppleant.

§20. Pensionister

§ 18. TR-møder
Der afholdes tillidsrepræsentantmøder mindst
10 gange årligt.
Mødeplan laves i samråd med tillidsrepræsentanterne på et møde før sommerferien.
Stk. 2
Fire tillidsrepræsentanter kan med angivelse af
dagsordenspunkter kræve indkaldt til TR-møde.
Mødet skal afholdes senest 1 uge efter kravets
modtagelse.

Til at forestå arbejdet i fraktion 4, jf. Danmarks
Lærerforenings vedtægter om Det Forpligtende
Kredssamarbejde, vælger kredsstyrelsen en
repræsentant af sin midte.
Stk. 2
Kredsen skal hvert år i 1. kvartal indkalde til
medlemsmøde blandt fraktionens medlemmer.
Stk. 3
På dette møde vælges så vidt muligt tre til fire
medlemmer til i samarbejde med kredsens repræsentant at planlægge og afvikle arrangemen-

ter for fraktionens medlemmer og deres ægtefæller.
Stk. 4
Arrangementerne afvikles indenfor den af
kredsstyrelsen og generalforsamlingen besluttede økonomiske ramme. Der må forekomme
egenbetaling til arrangementerne.
Stk. 5
På det i stk. 2 nævnte møde vælges i lige år
kredsens repræsentanter til Det Forpligtende
Kredssamarbejde.

Stk. 2
I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens
midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.
Stk. 3
Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond,
herunder eventuel fast ejendom, inventar etc.,
Danmarks Lærerforenings Særlige Fond.

§ 23. Overgangsbestemmelser

Stk. 6
Såfremt der til dette valg er flere kandidater,
end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning, hvor reglerne i § 11 stk. 2 i denne vedtægt
benyttes, hvis ikke andet er fastsat.

Vedtægtsændringerne træder straks i kraft ved
vedtagelsen. De vedtagne ændringer i valgreglerne vil dermed skulle anvendes ved generalforsamlingens senere valg af kredsstyrelsesmedlemmer.

Stk. 7
På det årlige møde gives en redegørelse for det
forløbne års arbejde og den forbrugte økonomi.

§ 24. Vedtaget

§ 21. Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag
om ændring er optaget på dagsordenen for en
generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte tidsfrist, og når
mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer - inkl.
stemmer hverken for eller imod - stemmer for.

§ 22. Kredsens opløsning
Lærerkreds 44, Køge og Stevns 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. stemmer ikke)
stemmer derfor.
Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling,
hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.

Nærværende vedtægter er vedtaget på Lærerkreds 44, Køge og Stevns’ ordinære generalforsamling den 24. marts 2006, og revideret den
16. marts 2007, den 26. marts 2010, den 23.
marts 2012, den 15. marts 2013, den 18. marts
2016 samt den 16. marts 2018.

Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns’ Særlige Fond
§ 1. Lærerkreds 44, Køge og Stevns' 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, 2 og 3 under konflikter om
tjenstlige forhold og lønningsforhold.
§ 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag
fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og
ved indbetalinger fra Lærerkreds 44, Køge og
Stevns' 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 kredse.
§ 3. Over Lærerkreds 44, Køge og Stevns' særlige fond føres et særligt regnskab, som revideres af kredsens valgte kritiske revisorer og en
statskontrolleret eller registreret revisor, som
udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.
Bemærkninger
”Renter, udbytter mv.” omfatter tillige huslejeindtægter, af kredskontorets andel i Lærerkreds
44, Køge og Stevns’ særlige fonds ejendom.
Desuden er realiserede kursgevinster/-tab omfattet af den anførte formulering.
Administrationsudgifterne bør minimeres mest
muligt. Disse kan omfatte betaling til regnskabsføring, herunder brug af EDB, revisionshonorar og kurtager ved køb og salg af fondsbørsnoterede værdipapirer.
§ 4. Fondens midler tilhører Lærerkreds 44,
Køge og Stevns - jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9 stk. 9.
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes
anbringelse.
Bemærkninger
Til kredsen udsendes en vejledning om den
mest hensigtsmæssige anbringelse af fondens

midler under hensyn til anbringelsessikkerheden
sammenholdt med afkastet.
§ 5. Beslutning om udbetaling af midler fra
Lærerkreds 44, Køge og Stevns' 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 medlemmer, der har modtaget støtte fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns'
særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det
beløb, hvormed ydelserne fra Lærerkreds 44,
Køge og Stevns' særlige fond og fra Danmarks
Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.
§ 7. Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3
flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3
flertal beslutte at anvende midler fra Lærerkreds
44, Køge og Stevns’ særlige fond til aktiviteter,
hvis specifikke formål er at modstå konflikters
opståen.
§ 8 I tilfælde af Lærerkreds 44, Køge og Stevns
ophør som kreds i Danmarks Lærerforening
tilfalder de til enhver tid værende midler i Lærerkreds 44, Køge og Stevns’ særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc.,
Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved
eventuel sammenlægning/fusion med en anden
kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i Lærerkreds 44, Køge og Stevns’ særlige
fond den sammenlagte/fusionerede kreds’ særlige fond.
§ 9. Disse vedtægter for Lærerkreds 44, Køge
og Stevns' særlige fond er vedtaget på den ordinære generalforsamling 24. marts 2006 og revideret den 15. marts 2013.

