
Vedtægter for Favrskov Lærerforening 
 
§ 1 Hjemsted 
Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. 
Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 
 
§ 2 Formål 
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser 
samt styrke sammenholdet medlemmerne imellem.  
 
§ 3 Medlemskab 
Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at være 
almindeligt eller særligt medlem. 
Indmeldelse og udmeldelse foregår i henhold til Danmarks Lærerforenings regler. 
Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Favrskov Lærerforenings forpligtelser alene med sit 
indbetalte og sit forfaldne kontingent til foreningen. 
 
§ 4 Kontingent og regnskabsår 
Kontingent til Favrskov Lærerforening fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
Ved kontingentrestance følges Danmarks Lærerforenings regler for sletning af medlemskab. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
§ 5 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er Favrskov Lærerforenings øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år i første kvartal. 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst tre ugers varsel ved opslag på 
skolerne i Favrskov Lærerforenings område samt på kredsens hjemmeside. Ved indkaldelsen angives 
foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. Forslag, der ønskes sat 
på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent bekendtgøres ved opslag på 
skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jvf. dog § 15. 
Skriftlig afstemning foretages, når mindst 5 medlemmer begærer dette. 
Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstilles flere kandidater, end der skal 
vælges. 
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev. 
 
§ 6 Dagsorden for generalforsamling 
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Budget og fastsættelse af kontingent herunder fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 

og årligt timetal til sekretærhjælp. 
6. Valg 
7. Eventuelt. 



 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller styrelsen finder det nødvendigt, eller 
når mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidigt meddeler de emner, 
som kræves behandlet på generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest en måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. 
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 dages varsel 
ved opslag på skolerne samt enten ved opslag på kredsens hjemmeside eller brev/e-mail til hvert 
medlem. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling. 
 
§ 8 Valg 
Stk. 1. Kredsstyrelsen består af højest 6 medlemmer inkl. delegerede. Generalforsamlingen kan, hvis der 
ikke er et tilstrækkeligt antal kandidater, beslutte, at der vælges 5 kredsstyrelsesmedlemmer. 
 Stk. 2. Valgperioden er 2 år. Såvel formand, delegerede, øvrige kredsstyrelsesmedlemmer samt 2 
suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Valgperioden er sammenfaldende med 
kongressens valgperiode. 
Stk. 3.  Alle valg foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget. 
 
Stk. 4. Følgende valgprocedure anvendes: 
a) Der vælges kredsformand, som samtidig er valgt som en af kredsens delegerede. 
b) Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer vælges. Blandt disse vælges kredsens øvrige kongresdelegerede. 
c) Der vælges suppleanter for kredsens kongresdelegerede  
d) Der vælges 3 suppleanter til kredsstyrelsen. Rækkefølgen af valgte suppleanter afgøres i forhold 
til stemmetal. 
Stk. 5.  Alle valg er skriftlige. 
 
Stk. 6.  Fratræder kredsens formand i valgperioden, vælges ny formand blandt de valgbare på en 
ekstraordinær generalforsamling, jf. dog hovedstyrelsens retningslinjer for valg af delegerede og 
kredsstyrelser.  
Stk. 7.  Generalforsamlingen vælger i alle lige år 2 kritiske revisorer samt 2 suppleanter for disse.   
Kredsstyrelsen ansætter ekstern revision. 
 
§ 9 Mistillid til styrelsen 
Et forslag til mistillidsvotum til styrelsen behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter. 
 
 
§ 10 Konstituering 
Styrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og evt. sekretær. 
Formand og kasserer kan ikke være samme person.  
Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt og mere end halvdelen af medlemmerne 
er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
Styrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg mv.. 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 Favrskov Lærerforenings kredsstyrelse. 
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 
 
 



§ 11 Valg af tillidsrepræsentanter 
Kredsstyrelsen sørger for at de, der er ansat under foreningens organisationsområde ved alle 
tjenestesteder i kredsens område, vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt 
medlemmerne på tjenestestedet. Det gøres efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler 
for valg af medarbejderrepræsentanter 
 
§ 12 Faglige klubber 
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, skal 
Favrskov Lærerforenings medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder danne en 
faglig klub under Favrskov Lærerforening. 
Klubbens forretningsorden skal godkendes af foreningens styrelse. 
Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og bindeled til foreningens styrelse. 
Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 
 
§ 13 Særlig fond 
Som en del af kredsen råder Favrskov Lærerforening over en særlig fond, hvis vedtægter findes som 
bilag til vedtægter for Favrskov Lærerforening. 
 
§ 14 Kredsens opløsning 
Favrskov Lærerforening 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 almindelige medlemmer (inklusive "stemmer 
ikke") stemmer for. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til en ekstraordinær 
generalforsamling hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere 
bestemmelse efter foreningens formålsbestemmelse. 
Ved foreningens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i foreningens særlige fond, 
herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlige fond. 
 
§ 15 Vedtægtsændringer 
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en 
generalforsamling, som indkaldes med de for en ordinær generalforsamling gældende 
indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (inkl. "stemmer ikke") 
stemmer for. 
 
§ 16 Vedtagelse og ikrafttræden  
Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 15. marts 2016 og træder i 
kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 BILAG TIL VEDTÆGTER FOR FAVRSKOV LÆRERFORENING, DLF KREDS 137 
 
VEDTÆGTER FOR KREDS 137’S SÆRLIGE FOND: 
 
§ 1 
Kreds 137’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, 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 kredsens 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 kredsens særlige fond føres selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en 
statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
Indvundne renter, udbytter 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 en 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. 
 
§ 7 
Disse vedtægter for kreds 137’s særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 28.3.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer i Favrskov lærerforening. 
 
Følgende regelsæt indstilles af kredsstyrelsen til generalforsamlingens vedtagelse: 
I forbindelse med udtræden af kredsstyrelsen ved udløbet af en ordinær valgperiode eller 
som følge af et mistillidsvotum til kredsstyrelsen er det enkelte kredsstyrelsesmedlem omfattet 
af følgende vilkår: 
 
 
§ 1 
Der udbetales frikøb for hele den valgte periode 
I tilfælde af et mistillidsvotum ydes det aktuelle fastsatte frikøb resten af skoleåret. 
 
§ 2 
Kredsstyrelsesmedlemmer med et frikøb på minimum 2/3 af fuld tid, optjener derudover ret til 
supplerende fuldt frikøb: 
Efter 2. valgperiode er der ret til i alt 1 måneds supplerende frikøb. 
Efter 3. valgperiode er der ret til i alt 2 måneders supplerende frikøb. 
Efter 4. valgperiode er der ret til i alt 3 måneders supplerende frikøb. 
Efter 5. valgperiode er der ret til i alt 4 måneders supplerende frikøb. 
Efter 6. valgperiode eller mere, er der ret til 5 måneders supplerende frikøb. 
Afviklingen påbegyndes normalt ved førstkommende skoleårs begyndelse. 
Det afgåede kredsstyrelsesmedlem kan vælge at afvikle det supplerende frikøb optjent i 
henhold til denne bestemmelse, enten som fuldt frikøb i de optjente måneder eller som delvist 
frikøb med en forholdsmæssig afvikling. 
 
§ 3 
Kredsstyrelsesmedlemmer med et frikøb på minimum 2/3 af fuld tid, opsparer endvidere et beløb til 
dækning af kursusudgifter, materialer, transport og diæter efter følgende: 
Efter 2. valgperiode er der ret til et beløb på i alt indtil 4.000 kr. 
Efter 3. valgperiode er der ret til et beløb på i alt indtil 6.000 kr. 
Efter 4. valgperiode er der ret til et beløb på i alt indtil 8.000 kr 
Efter 5. valgperiode er der ret til et beløb på i alt indtil 10.000 kr 
Efter 6. valgperiode eller mere, er der ret til et beløb på i alt indtil 12.000 kr. 
 
§ 4 
I tilfælde af, at et tidligere kredsstyrelsesmedlem får et job uden for den almindelige lærergerning vil 
frikøb efter § 1 eller supplerende frikøb efter § 2, falde væk 
 
 
§ 5 
Der kan ikke efter denne ordning udbetales noget beløb til de efterladte i tilfælde af at et 
kredsstyrelsesmedlem afgår ved døden. 
Derimod udbetales der ved et kredsstyrelsesmedlems dødsfald en efterindtægt i form af 3 
måneders frikøb og evt. honorarer til nærmeste pårørende. 
 
§ 6 
Denne ordning træder i kraft den 1. april 2008 og omfatter såvel nyvalgte som genvalgte 
kredsstyrelsesmedlemmer. 
 
 


