
Kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

På vegne af kredsstyrelsen foreslås følgende 7 vedtægtsændringer. 

 

Forslag 1:  

§ 1: Ændring af kredsens navn til: ”Midtvendsyssel Lærerkreds” 

Forslag 2:  

§ 3 stk. 2: Ændring af indmeldelsesprocedure til: ”Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, gennem 

tillidsrepræsentanten, ved henvendelse til kredsen eller til foreningens kontor.”  

Forslag 3: 

§ 4: stk. 1 og 2: Ændring af kontingentfastsættelse: ”Kredskontingentet følger den til enhver tid gældende 

kommunale lønreguleringsprocent med følgende månedlige grundbeløb (niveau 31. marts 2000): Særlige 

medlemmer:22 kr.  Pensionister:25 kr.  Almindelige medlemmer: 218 kr. I perioden 1. januar 2017 – 31. juli 

2017 for almindelige medlemmer 87 kr. i nutidskroner. Ekstraordinær ændring af kredskontingentet 

herudover kan besluttes af generalforsamlingen. 

Stk.2. Kontingentet opkræves kvartalsvis via Danmarks Lærerforenings centrale opkrævningssystem.” 

Denne ændring konsekvensrettes i § 6 punkt 7 i generalforsamlingens dagsorden: ” Endeligt budget for 

indeværende kalenderår og evt. ekstraordinær regulering af kredskontingent pr. 1. juli. Budgetforslag for 

det følgende kalenderår” 

Forslag 4: 

§ 5 stk. 2: Ændring af indkaldelse til ordinær generalforsamling: ” Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på tjenestestederne, på www.folkeskolen.dk og på kredsens 

hjemmeside.” 

Denne ændring konsekvensrettes i § 5 stk. 3: Endelig dagsorden ”Ved opslag på tjenestestederne” og § 7 

Ekstraordinær generalforsamling: ” ved opslag på tjenestestederne, samt enten ved opslag på 

www.folkeskolen.dk  eller på kredsens hjemmeside, jf. Dog § 16 og § 17” 

Forslag 5: 

§ 8 stk. 1: Ændring af kredsstyrelsens sammensætning: ” Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer, som 

vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Kredsstyrelsen sammensættes af formand, 2 

medlemmer fra hver af kredsens kommuner. Kredsstyrelsens valgperiode er 2 år. Valget gælder fra 1. april i 

valgåret. De valgte kredsstyrelsesmedlemmer er samtidig valgt som delegerede og 1.suppleant for de 

delegerede i henhold til de opnåede stemmetal.” 
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Forslag 6: 

§ 9 stk. 1 og 2: Ændring af valgprocedure: ” Stk.1. Der vælges formand, som samtidigt er valgt som 

delegeret. 

 Stk.2. Der vælges 4 kredsstyrelsesmedlemmer (2 fra hver kommune). De valgte kredsstyrelsesmedlemmer 

er samtidig valgt som delegerede og 1.suppleant for de delegerede i henhold til de opnåede stemmetal. 

Stk.3. Valg af 2 kommunerepræsentanter og 1 suppleant fra hver kommune blandt de valgte 

kredsstyrelsesmedlemmer.  

Stk. 4. Valg af 4 suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer, 2 fra hver kommune. De valgte suppleanter er 

samtidig valgt som suppleanter for de kongresdelegerede i henhold til de opnåede stemmetal.  

Stk. 5. Uden for kredsstyrelsen vælges 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter herfor af og blandt kredsens 

almindelige medlemmer. ” 

Forslag 7: 

§ 9a: Udgår 

 

Grete Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 


