
 
Bilag til Kreds 14´s vedtægter § 14 

 
 

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening, Kreds 14´s Støttefond 
 
Kreds 14´s Støttefond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og i en given 
situation, at kunne yde støtte til medlemmer af kredsen under konflikt om tjenstlige forhold og 
lønforhold. 
 
Stk. 2: 
Støttefonden kan desuden dække udgifter vedrørende: 
- arrangementer, møder, annoncer, faglige kampagner o.l. 
- drift af og arrangementer afholdt af faglige klubber på skolerne i Hvidovre kommune 
- støtte til humanitære, kulturelle eller andre almene formål 
- støtte til medlemsaktiviteter i Hvidovre Lærerforening 
- støtte til andre kredse i DLF og til organisationer uden for DLF ved konflikter om 
 tjenestlige forhold og lønforhold. 
 
Stk. 3: 
Fondens midler tilvejebringes ved, at der i budgettet afsættes et særskilt beløb dertil. 
 
Stk. 4: 
Over kredsens Støttefond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer 
og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Indvundne renter, udbytter m.v. 
tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 
 
Stk. 5: 
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens Støttefond træffes af kredsstyrelsen eller 
generalforsamlingen, hvis forslag herom er optaget som punkt på dagsordenen. 
 
Stk. 6: 
Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn til medlemmer af kredsen, 
jf. stk. 1, for den tid konflikten har stået på, er de medlemmer af kredsen, der har modtaget 
støtte fra kredsens Støttefond, forpligtet til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra 
kredsens Støttefond, Kredsens Særlige Fond, Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og 
lønnen ikke overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke 
havde fundet sted. 
 
Stk. 7: 
I tilfælde af kredsens opløsning anvendes fondens midler i lighed med kredsens øvrige midler 
efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. 
 
Stk. 8: 
Disse vedtægter for kreds 14´s Støttefond er vedtaget på generalforsamlingen den 22.03.2007 
og træder i kraft samme dato. 

  


