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Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen 
sørger for optagelse af referat, som sendes til skolerne. 
 

2. Dirigenten sørger for valg af det nødvendige antal stemmetællere. 
 

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan 
dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opfør-
te punkter. 
 

4. Hvis formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på 
dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget afstemningen 
om beretningen. 
 

5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk 
orden opretholdes. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde 
rette sig efter dirigentens afgørelse. 
 

6. Talere får ordet til det enkelte punkt eller underpunkt i henhold til den en-
delige dagsorden i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan 
formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære or-
det, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 
 

7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og for-
slagsstilleren er dog undtaget begrænsning af taletid. 
 

8. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes 
straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan 
kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 
 

9. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlig til dirigenten. Dirigen-
ten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til 
afstemning. 
 

10. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver ændrin-
ger af lærerkredsens vedtægter og forslag om kredsens ophør (jvf. ved-
tægternes § 16 og 17) mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers 
stemmer herfor. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt formanden, diri-
genten eller 5 tilstedeværende medlemmer begærer det. Ved personvalg 
foretages altid skriftlig afstemning, såfremt der opstilles flere kandidater, 
end der skal vælges. 
 

11. Under forhandlingerne på generalforsamlingen kan formanden, kredssty-
relsen eller 10 medlemmer forlange debatten afbrudt for at holde et kort 
møde. 
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Kontingentforslag for 2016 

Kredsstyrelsen har skønnet, at det er vigtigt at fastholde kontingentsatsen grundet medlemmernes ekstraud-

gifter i forbindelse med lockouten i 2013.  

 

Kontingent for 2016 

Kontingent 2016 Antal medlemmer 
Midtvendsyssels Lærer-
kreds pr. måned 

  

Fraktion 1-2 833 81 809.676 

Fraktion 4 250 32 96.000 

Fraktion 6 5 28 1.680 

I alt     907.356 

Tilskud til nedsættelse 
af kontingent DLF 

    1.999.200 

Kontingent i alt     2.906.556 
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Løn og honorar for kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter 

Principper gældende for kredsstyrelsesmedlemmer der indtræder i kredsstyrelsen ef-

ter 1. april 2013: 

1. Kredsstyrelsesmedlemmer tiltræder normalt den 1. april og arbejder frem til 1. 

august samme år uden frikøb og honorar. I perioden 1. april til 1. august passer 

man sit hidtidige arbejde og kredsarbejdet. I særlige tilfælde kan frikøbet træde 

i kraft allerede ved valget (eks. ved nyvalg af kredsformand). 

2. Ved indtræden optælles det faktiske tidsforbrug til organisationsarbejdet i perio-

den 1. april til 31. juli. Disse timer kommer til udbetaling ved fratrædelse i utide 

til andet job, efterløn eller pensionering. Timerne tillægges et tillæg på 50%. 

3. Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt 1. april og kredsen udbetaler skyl-

digt frikøb (4 måneder, optjent ved indtræden) og honorar indtil den 31. juli 

samme år. Hensigten er, at ingen efter fratrædelsen skal stilles økonomisk rin-

gere end kolleger frem til det nye skoleårs begyndelse. 

  Principper gældende for kredsstyrelsesmedlemmer, der er indtrådt i kredsstyrelsen 

før 1.april 2013: 

1. Kredsstyrelsesmedlemmer er tiltrådt den 1. april og har arbejdet frem til 1. au-

gust samme år uden frikøb og honorar. I perioden 1. april til 1. august har man 

passet sit hidtidige arbejde og kredsarbejdet samtidigt.  

2. Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt 1. april og kredsen udbetaler skyl-

digt frikøb og honorar indtil den 31. juli samme år (4 måneder, optjent ved ind-

træden). Hensigten er, at ingen efter fratrædelsen skal stilles økonomisk ringere 

end kolleger frem til det nye skoleårs begyndelse. 

3. I tilfælde af at kresstyrelsesmedlemmet fratræder i utide til andet job, efterløn 

eller pensionering udbetales honorar, samt skyldige frikøbstimer (4 måneder, 

optjent ved indtræden). 
 

Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer og TR 

Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer 

Alle opretholder sædvanlig løn, men tillægges et honorar for antallet af frikøbte ti-

mer til organisationsarbejde efter flg. principper: 

 Formanden aflønnes med forskellen mellem løntrin 42 og 49 for 1924 timer 

 Den øvrige kredsstyrelse aflønnes med forskellen mellem løntrin 42 og 48 for 

antallet af frikøbte timer til organisationsarbejde 

 Derudover modtager alle et honorar på 15 kr. i 31.03.2000 niveau pr. frikøbt 

time til organisationsarbejde, som kompensation for tabte tillæg 

 Ydelserne betales månedsvis forud og alle tillæg tillægges en pension på 17,3 % 

samt fritvalgstillæg på 0,6 % 

Kørsel 

 
Kredsstyrelsesmedlemmer: 

 

 Der udbetales skattefri kørsel for de første 60 arbejdsdage i kredsens regi. 

 Efterfølgende udbetales der skattepligtig kørselsgodtgørelse efter statens lave-

 ste takst. For bemyndiget kørsel ydes kørselsgodtgørelse efter statens højeste 

 takst, denne er skattefri. 
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Tillidsrepræsentanter 

Der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst for 

merkørsel i forbindelse med møder, kurser m.m. i kredsens regi. 

TR-ydelser 

Der udbetales hvert år i august 3000 kr. som kompensation for manglende diæter 

på foreningens kurser. 

 

Fratrædelsesordning / Opkvalificeringspulje for kredsstyrel-

sesmedlemmer 

Formålet med puljen er at sikre, at de valgte kredsstyrelsesmedlemmer efter ophø-

ret med organisationsarbejde har mulighed for at opkvalificere sig til fremtidigt ar-

bejde. Puljen er et supplement til de aftaler, der kan forhandles med kommunerne i 

henhold til MED-aftalerne. De afsatte midler udgør en trækningsret, der kan udnyt-

tes, og kan alene anvendes i forbindelse med relevant efteruddannelse/ opkvalifice-

ring til et job i folkeskoleregi.   

Puljen oprettes for kredsstyrelsesmedlemmer, som er frikøbt minimum 68% af den 

samlede arbejdstid inkl. tid til FTR-funktionen, og fremkommer som værdien af en 

måneds fuld løn pr. år, medlemmet har været frikøbt over 4 år. Der kan maximalt 

opspares 12 måneders supplerende løn. Lønnen udregnes i relation til aktuel afløn-

ning ved fratrædelsestidspunktet. Der opspares ligeledes pr. år ud over 4 år et beløb 

til dækning af kursusafgifter, materialer, transport og diæter på 1000 kr. i 

31.03.2000 niveau, dog max. 12.000 kr. i 31.03.2000 niveau. Afviklingen af den op-

sparede tid påbegyndes normalt ved starten af det kommende skoleår. 

Alle kredsstyrelsesmedlemmer, der fratræder efter et kredsstyrelsesvalg pr. 1. april, 

fortsætter sit frikøb indtil 31. juli samme år.  

Udbetalingen finder ikke sted, hvis medlemmet forlader organisationsarbejdet for at 

tiltræde andet job, går på efterløn eller pension. 

Puljer, der måtte være opsparet, men som ikke udnyttes, tilføres kredsens egenka-

pital.  

Forslaget indebærer, at der skal ske indregning i budget 2017 for formand og FTR 

valgt på generalforsamlingen i 2012 og for alle fremadrettet valgte. Ordningen følger 

den enkelte person så længe vedkommende er valgt med mere end 68 % frikøb. 
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 Budget for 2015/2016    Justeret budget for 2015    2016 

 Indtægter       

 Kontingentindtægter   2.945.676   2.937.600 

 Akutfond   580.000   490.000 

 Adm. Særlig Fond   35.000   35.000 

 Renteindtægter   85.000   85.000 

      

 Indtægter I alt   3.645.676   3.547.600 

      

 Udgifter       

 Møder og kørsel   364.500   360.000 

 Kursus KS   24.500   25.000 

 Kursus TR   450.000   350.000 

 Generalforsamling   25.000   30.000 

 Kongres   14.500   10.000 

 Frikøb lønninger til KS og løn til TR   1.409.243   1.460.000 

 Lønninger Personale   1.006.021   1.016.000 

 Grønnegade 52   105.800   105.000 

 Rengøring   37.000   37.000 

 Inventar og EDB   30.000   30.000 

 Forsikringer   15.000   15.000 

 Kontorudgifter   163.000   160.000 

 Særlig formål   5.000   5.000 

 Udgifter I alt   3.649.564   3.603.000 

 Over/underskud   - 3.888   -55.400 

Justeret Budget for 2015 

og budget for 2016 



 

16 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Kreds 150 

Generalforsamling 2015 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 18.00 på  
Restaurant Hedelund, Nørregade 41, 9700 Brønderslev. 

 

Endelig dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Forretningsorden. 
 

3. Beretning. 
 

4. Regnskaber fremgår af det udsendte regnskabshæfte og kan desuden ses på www.dlfkreds150.dk 
 

5. Der er indkommet 1 forslag ved fristens udløb:  
1) Nuværende fratrædningsordning ændres til en opkvalificeringspulje, der omfatter alle der samlet 
har et frikøb på over 68 % (inkl. FTR – akkord). Beskrivelse fremgår af regnskabshæftet.    
  

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelses-
ordning for kredsstyrelsesmedlemmer. Fremgår af regnskabshæftet. 
 

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår: Fremgår af regnskabshæftet.  
 

8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår. 
 

9. Valg jf. kredsens vedtægter § 9: 
a) Valg af suppleant for kommunerepræsentant i Jammerbugt kommune. 
 

10. Eventuelt 

 

 

På kredsstyrelsens vegne 

den 9. marts 2015 

 

 

Grete Isak Andersen 
kredsformand 

http://www.dlfkreds150.dk

