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§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 
 
Kredsens navn er Rødovre Lærerforening, og den udgør kreds 17 af Danmarks Lærerforening. 
 
stk. 2. Kredsens hjemsted er Rødovre kommune. 
 
 
§ 2. FORMÅL OG VIRKSOMHED 
 
Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at 
styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 
 
stk. 2. Dette formål søges bl.a. nået ved: 
 1. Udøvelse af kredsens forhandlingsret i alle forhold, der ikke forhandles centralt. 
 2. Afholdelse af møder, kurser og konferencer af pædagogisk, faglig og organisatorisk 

karakter. 
 3. Samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer 
 4. Relevant udadrettet informationsvirksomhed bl.a. om lærernes og 

børnehaveklasseledernes løn – og arbejdsvilkår. 
 5. Vedligeholdelse af informativ hjemmeside samt udsendelse af information til 

medlemmerne. 
 6. Økonomisk støtte til andre organisationer, som enten selv er gået i konflikt eller er ramt af 

en lock-out, eller som yder en indsats af kulturel eller anden almen karakter. 
 
 
§ 3. MEDLEMMER 
 
Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at være 
almindeligt eller særligt medlem. 
 
stk. 2. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. 
 
stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. 
Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. 
 
stk. 4. Udmeldelse sker skriftligt til kredskontoret eller foreningen centralt med mindst 1 måneds varsel 
til 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 
 
 
§ 4. KONTINGENT  OG REGNSKABSÅR  
 
Kontingent udgør det for Danmarks Lærerforening gældende samt et kredskontingent, som fastsættes på 
den årlige generalforsamling i februar/marts på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget. 
Det af generalforsamlingen vedtagne kontingent træder i kraft den 1. maj for medlemmerne i fraktion 1, 2 
og 3K. 
For øvrige medlemmer træder det vedtagne kontingent i kraft den efterfølgende 1. januar. 
I øvrigt er Danmarks Lærerforenings vedtægter på området gældende. 
 
stk. 2. Medlemmerne i fraktion 1, 2 og 3K betaler kontingent månedsvis forud. For øvrige medlemmer 
betales kontingent ved helårlige opkrævninger primo januar 
 



  

stk. 3. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Rødovre Lærerforenings forpligtelse alene med sit 
indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen. 
 
stk. 4. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.  
 
 
§ 5. SÆRLIG FOND 
 
Kreds 17'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 fraktion 1, 2 og/eller 3 under konflikter om 
tjenstlige forhold og lønningsforhold. 
 
stk. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved 
indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktion 1, 2 og/eller 3. 
Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller 
lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 
 
stk. 3. Over kredsens særlige fond føres et 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.m. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 
 
stk. 4. Fondens midler tilhører kredsen, jfr. dog Danmarks Lærerforenings § 9, stk. 9. 
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 
 
stk. 5. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af 
kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 
 
stk. 6. Såfremt der efter en konflikt 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. 
 
stk. 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 kredsens særlige fond til 
aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen. 
 
stk. 8. I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende 
midler i kredsens 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 kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds´ særlige fond. 
 
 
§ 6. GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle kredsens anliggender. 
 
stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. 
 
stk. 3. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. 
stk. 4. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 



  

 
stk. 5. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 
 
stk. 6. Skriftlig afstemning afholdes, hvis eet medlem forlanger det. 
 
stk. 7. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal 
vælges. 
 
stk. 8. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 
 
 
§ 7. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned. 
 
stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og på 
folkeskolen.dk samt kredsens hjemmeside. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for 
indsendelse af punkter til endelig dagsorden. 
 
stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Kredsens regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastsættelse af ydelser, jf. § 11. 
 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent, jf. § 4. 
 7. Valg, jf. § 9. – dog kun i lige år. 
 8. Evt. 
 
stk. 4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde 14 dage før 
generalforsamlingen. 
 
stk. 5. Den endelige dagsorden med bilag samt formandens skriftlige beretning udsendes til skolerne senest 
7 dage før generalforsamlingen. 
 
 
§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10% af 
de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet. 
 
stk. 2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (ferier fraregnet), efter at 
begæringen skriftligt er formanden i hænde. 
 
stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 skoledages varsel ved opslag på 
skolerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. 
Medlemmer, der er arbejdsledige, pensionerede medlemmer samt medlemmer med andet tjenestested end 
en skole, indkaldes ved opslag på kredsens hjemmeside. 
 
stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling som følge af et mistillidsvotum til kredsstyrelsen følger de regler, 
der er nedfældet i Danmarks Lærerforenings vedtægter, § 10, stk. 12. 



  

 
 
§ 9. KREDSSTYRELSEN 
 
Kredsen ledes af en kredsstyrelse, bestående af formand, 2. delegeret, kasserer og skolernes 
tillidsrepræsentanter, samt Rødovre kommunes fællestillidsrepræsentant for DLF såfremt denne ikke er 
blandt foranstående. 
 
stk. 2. Formand, 2. delegeret og kasserer vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Valgperioden 
er sammenfaldende med kongressens valgperiode. 
 
stk. 3. For samme valgperiode vælges desuden suppleanter for kredsens delegerede og kasserer, 2 kritiske 
revisorer og 2 revisorsuppleanter samt 1 fanebærer og 1 fanebærersuppleant. 
 
stk. 4. Fratræder formanden i valgperioden, vælges ny formand blandt de valgbare på en ekstraordinær 
generalforsamling. I tilfælde, hvor der er 2 måneder eller mindre til begyndelsen af den periode, som er 
fastsat af hovedstyrelsen for afholdelse af valgkredsgeneralforsamlinger, udskydes nyvalg af formand til den 
ordinære generalforsamling. Indtil da indtræder næstformanden i formandens funktioner. 
 
stk. 5. I tilfælde af, at 2. delegeret eller kasserer udtræder, indtræder den pågældendes suppleant. 
 
stk. 6. Alle valg foretages efter de principper, som er fastsat i de af hovedstyrelsen udsendte regler for valg i 
valgkredse. 
 
stk. 7. Kandidatopstilling foregår på følgende måde: 
 Senest 3 uger før den ordinære generalforsamling i lige år indkalder kredsstyrelsen kandidatforslag 

ved opslag på skolerne og på kredsens hjemmeside. Sådanne forslag er kun gyldige, såfremt de er 
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og desuden bilagt en erklæring fra den 
pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg. Navnene på de forud for 
generalforsamlingens opstillede kandidater udsendes sammen med den endelige dagsorden. 
Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige, 
såfremt kandidaten erklærer sig villig til at modtage valg. 

 
 
§ 10. 
 
Kredsstyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en næstformand og evt. en sekretær. Formand, 
næstformand og kasserer kan ikke være samme person. 
 
stk. 2. Foreningens formand respektive kasserer tegner kredsen i økonomisk henseende. Kredsstyrelsen 
træffer dog beslutning om låneoptagelse samt om køb og salg af fast ejendom. 
 
stk. 3. Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
stk. 4. Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, jf. forretningsordenen, og når mere 
end halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
stk. 5. Kredsstyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 
kredsstyrelsesmedlemmer forlanger det. 
 
stk. 6. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 



  

 
stk. 7. Der udarbejdes referat af kredsstyrelsesmøderne med angivelse af konklusion eller vedtagelse under 
de enkelte punkter på dagsordenen. Referatet godkendes af de deltagende styrelsesmedlemmer. 
 
stk. 8. Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger sine repræsentanter til udvalg, hvori kredsen er 
repræsenteret. 
 
 
§ 11. YDELSER 
 
Kredsens ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne samt honorar til medlemmer, der efter formandens 
anmodning udfører arbejde for kredsen, fastsættes på den årlige generalforsamling, jf. § 7, stk. 3. 
 
stk. 2. Kredsstyrelsen træffer, inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt i budgettet, beslutning om 
udbetaling i henhold til § 2, stk. 2, pkt. 6. 
 
 
§ 12. TILLIDSREPRÆSENTANTER OG KONTAKTPERSONER 
 
Kredsstyrelsen drager, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter, § 11, omsorg for, at de under foreningens 
organisationsområde ansatte ved ethvert tjenestested i kredsens område vælger en tillidsrepræsentant og en 
suppleant for denne blandt medlemmerne på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid 
gældende tillidsrepræsentantregler. 
Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine opgaver i henhold til tillidsrepræsentantreglerne. 
Tillidsrepræsentanten formidler i øvrigt samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, 
kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. 
 
stk. 2. Ordinære valg af tillidsrepræsentant/suppleant, der finder sted i februar/marts måned i lige år og er 
gældende for 2 år. De nyvalgte tiltræder normalt den 1. april i det år, valget har fundet sted. 
 
stk. 3. Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks Lærerforenings 
vedtægter, § 11. 
 
stk. 4. Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på 
tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og 
suppleant for denne, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 A. 
 
stk. 5. Kredsstyrelsen drager, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter, § 11 B, omsorg for, at almindelige 
medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger kontaktperson(er) og suppleanter ud af egen midte. 
Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, herunder antallet af kontaktpersoner og suppleanter. 
 
stk. 6. Kontaktpersoner formidler samarbejdet mellem medlemmerne på tjenestestedet/medlemmer i 
valgområdet, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. 
 
stk. 7. Et forslag om mistillidsvotum til en kontaktperson behandles efter Danmarks Lærerforenings 
vedtægter, § 11 A for kontaktpersoner valgt efter stk. 4, og efter § 11 B for kontaktpersoner, valgt efter stk. 
5. 
 
Stk. 8. Fællestillidsrepræsentanten vælges af tillidsrepræsentanterne. Valgbare er medlemmer af 
kredsstyrelsen. 
 



  

 
§ 13. 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. 
Valg af TR og TR-suppleant sker iht. 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. 
 
 
§ 14. OPHØR 
 
Rødovre 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 tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusiv stemmer 
ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal. 
 
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 fast ejendom etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. 
 
 
§ 15. IKRAFTTRÆDEN 
 
Nuværende vedtægter træder i kraft straks. 
 

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2016 


