Vedtægter for Hvidovre Lærerforening
§1

Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af
Danmarks Lærerforening, har til formål at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

§2

Som medlem skal optages enhver, som ifølge DLF´s vedtægter har ret til medlemskab
af kredsen som almindeligt eller særligt medlem.

§3

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, gennem tillidsrepræsentanten eller ved
henvendelse til kredsen eller foreningens kontor.
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 jf. dog nedenfor.
Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er
vedtaget varsel om lovlig konflikt for en del af eller for alle foreningens medlemmer
og indtil konflikten er ophævet ved beslutning, eller den er afviklet.
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, eller der er truffet bindende aftale om beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i DLF’s vedtægter.
Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt
ekstraordinært udskrevne kontingenter ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen.

§4

Kredskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret følger
kalenderåret. Medlemmer, der er kontingentfri i hovedforeningen, betaler intet kontingent. Kredsstyrelsen kan bevilge kontingentnedsættelse i lighed med reglerne i
DLF´s vedtægter.
Kredskontingentet nedsættes i øvrigt altid tilsvarende kontingentet til hovedforeningen.
Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for kreds 14´s forpligtelser alene med sit
indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.

§5

Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes mindst 3 ugers varsel på Hvidovre Lærerforenings
hjemmeside www.dlfkreds14.dk og vises på www.folkeskolen.dk´s kalender. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden
senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag
på skolerne senest 4 skoledage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflertal, jf. dog §§ 15 og 16.
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§6

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og fastsættelse af kredskontingent
6. Valg (i lige år) jf. DLF´s vedtægter og nærværende vedtægters § 7
7. Eventuelt.

§7

Kredsen ledes af en styrelse, der vælges for to år med tiltrædelse 1. april i lige år.
Kredsstyrelsen består af kredsformanden, kredskassereren, de på generalforsamlingen valgte medlemmer af DLF´s kongres samt tillidsrepræsentanterne på de 9 skoler,
der har normalklasser.
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 en generalforsamling.
Opstilling af kandidater, der efter reglerne skal vælges på en generalforsamling, kan
ske både forud for og på selve generalforsamlingen. Kandidaten skal erklære sig villig
til at modtage valg, eller der foreligger skriftlig erklæring herom fra kandidaten.
Ved valgene har alle almindelige medlemmer stemmeret, og valgene foregår
på følgende måde:
A. Valg af kredsformand, delegerede og suppleanter for disse til DLF´s kongres foregår efter DLF´s vedtægter samt de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinjer.
B. Valg af kredskasserer (formand og kredskasserer kan ikke være samme person)
C. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.

§ 8 Valg af en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne på hver skole og andre tjenestesteder, som opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant sker inden den 15. marts i lige år. Valget forestås af den hidtidige tillidsrepræsentant eller af kredsstyrelsen.
Valget gælder for 2 år fra den 1. april i lige år, jf. DLF´s vedtægter.
Kredsstyrelsen udskriver valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på tjenestesteder, som ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne, samt valg af kontaktperson og suppleanter blandt
kredsens arbejdsledige jf. DLF´s vedtægter. Samtidig med udskrivelse af valg meddeles
valgbarhedsbetingelserne. Valget gælder for 2 år fra den 1. april i lige år.
§9

Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og nedsætter om nødvendigt faste
udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg, hvori kredsen er repræsenteret.
Kredsstyrelsen kan kun træffe beslutninger, når mindst én mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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I øvrigt fastsætter kredsstyrelsen selv sin forretningsorden.
Kredsstyrelsen udsender referat af styrelsens møder og generalforsamlinger til skolerne og andre fast tjenestesteder. Kredsstyrelsen indkalder jævnligt til møder for foreningens tillidsrepræsentanter.
§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsformanden eller kredsstyrelsen
finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af kredsens almindelige medlemmer kræver det og samtidig indsender forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel og afholdes senest 1 måned (skoleferier dog fraregnet) efter, at begæring herom er modtaget.

§ 11

Forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på en lovligt indkaldt
generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen.
Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær
generalforsamling til afholdelse inden 1 måned, skoleferier fraregnet, med nyvalg i
henhold til § 7 A og B.
I perioden indtil afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling udskriver kredsstyrelsen valg af tillidsrepræsentanterne på skoler med 0. - 9. klasse.
Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af
valgperioden som funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum på én ekstraordinær generalforsamling 2 måneder eller mindre før den af Hovedstyrelsen fastsatte
periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg hertil.

§ 12

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og
blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktion 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 TR og TR-suppleant sker i.h.t. TR-reglerne.
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

Hvidovre Lærerforening har en Særlig Fond. Vedtægterne herfor er optaget som bilag til disse kredsvedtægter.

§ 14

Hvidovre Lærerforening har en Støttefond. Vedtægterne herfor er optaget som bilag
til disse kredsvedtægter.

§ 15

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, som
er indkaldt med de varsler, der gælder for ordinær generalforsamling, jf. § 5. Et æn3
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dringsforslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte almindelige medlemmer
stemmer for ændringen.
§ 16

Kreds 14 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 (inklusiv stemmer ikke) 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.
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.
Vedtægterne i den foreliggende form er vedtaget på generalforsamlingen den
15. april 2021 og træder i kraft samme dato.
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