
Generalforsamling i Midtvendsyssels Lærerkreds 2016  

1 

Generalforsamling 2016 
Midtvendsyssels Lærerkreds  

Tirsdag d. 15. marts kl. 17.00 

På Hotel Søparken, Søparken 1, Aabybro 

Kære medlem. 

Med dette hæfte byder jeg velkommen til dette års generalforsamling. 

I år lægger kredsstyrelsen op til en række vedtægtsændringer, som vi har valgt at orientere om i et særskilt medlemsbrev, 

du kan dog i dette hæfte se de præcise forslag på side  11 . Kredsstyrelsen foreslår ændringer i forhold til kontingent, 

kredsstyrelsens sammensætning, og at kredsens navn ændres til Midtvendsyssel Lærerkreds. 

Desuden er der i år valg til kredsstyrelsen, hvor der blandt andet skal vælges ny formand. Der udsendes en særlig valgavis, 

hvor de enkelte kandidater har mulighed for at præsentere sig selv 

Kredsstyrelsen har i år valgt ikke at udgive en egentlig skriftlig beretning. I stedet er der på næste side en oversigt over 

årets gang i kredsstyrelsen med de fokuspunkter, som kredsstyrelsens arbejde har handlet om. Vi tilstræber, at vi løbende 

informerer vores medlemmer om relevante og aktuelle emner. Dette sker gennem møder med medlemmer, møder med 

tillidsrepræsentanterne, gennem udsendelser til tillidsrepræsentanterne og gennem udsendelse af medlemsbreve direkte 

til medlemmer, her både alle medlemmer under et og til særlige medlemsgrupper. Desuden er kredsen aktiv både på 

Twitter og på Facebook. 

Alt materiale, der vedrører generalforsamlingen, samles på vores hjemmeside: http://www.dlfkreds150.dk/information/
generalforsamling 
 
Jeg håber at dette og den mundtlige beretning, som sædvanen tro aflægges på generalforsamlingen, kan danne udgangs-

punkt for en konstruktiv debat, som jeg håber, at du har lyst til at deltage i. 

Jeg glæder mig til at se dig i Aabybro tirsdag den 15. marts . 

Grete Isak Andersen, kredsformand  

Indhold: 

Årets gang i kredsstyrelsen:   s. 2-3 

Regnskab kreds 2015   s. 4 

Regnskab Særlig Fond 2015  s. 5 

Balance 2015     s. 6 

Noter      s. 7 

Løn, ydelser og honorar   s. 8-9 

Fratrædelsesordning   s. 9 

Forslag til budget og kontingent  s. 10 

Vedtægtsændringer    s. 11 

Endelig dagsorden:    s.12 

Du kan se mere om kredsens regnskab på vores hjemmeside: 

http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling 

http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling
http://www.dlfkreds150.dk/information/generalforsamling
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Årets gang i kredsen 

April – juni 

 Agersted og Serritslev skoler skal lukke. Kredsens har fokus på forflyttelsesregler og procedurer. 

Der er heldigvis mulighed for at placere alle lærere og børnehaveklasseledere. 

 UU Øst—Vest nedlægges, og der opstår 2 nye UU—centre i kommunale regi. Kredsen har fokus på forhåndsaftaler 

og fastholdelse af lønsum og antal ansatte. 

 Budgetforringelser i Jammerbugt medfører risiko for afsked og mange forflyttelser. Kredsen har fokus på jobbank 

og procedurer om forflyttelse og afsked. Heldigvis blev der plads til alle, men kredsens klager over proceduren. 

Dette medførte, at der i marts 2016 er indgået nye aftaler med kommunen.  

 1. august bortfalder tillæg for undervisning i specialklasser, allerede ansatte skal have personlig ordninger. Kred-

sen drøfter retningslinjer med forvaltningerne. Kredsen afholder 2 møder med implicerede medlemmer.  

 Kredsstyrelsen aftaler indsatsområder for året 

   skolestruktur 

   folkeskolereform 

   arbejdstid 

   kredsens interne / eksterne kommunikation 

 Implementering af OK 15—især fokus på undervisertillæg 

 Årskalender udarbejdes 

 Kredskontoret har tilsynsbesøg af arbejdstilsynet 

Juli-september 

 Uddannelse af nye TR. Kredsen har 10 tillidsrepræsentanter under uddannelse. Organisationsuddannelsen er ny, 

der stilles store krav til kredsene om møder før og efter hvert modul. 

 Fokus på det psykiske arbejdsmiljø i specialklasser. Der afholdes møderække med medlemmer, TR, AMR og ledel-

se.  

 Fokus på vold mod lærere. Ændret praksis betyder, at der skal politianmeldes, når ansatte udsættes for vold.  

DLF ønsker ikke at politianmelde børn. Derfor arbejdes der sideløbende med at få ændret lovgivningen eller Er-

statningsnævnets praksis vedr. fortolkningen af loven. Møder herom med forvaltningerne medfører , at retnings-

linjer aftales.  

 Kommunernes budgetter: breve til samtlige politikere i de 2 kommuner. Møder med enkelte politikere.  

 Kredsstyrelsen arbejder med kredsens kommunikation og vælger at oprette Facebook-profil. 

 Kredsstyrelsen har fokus på kompetenceudviklingen. Det har været vigtigt at sikre, at lærere, der er på uddannel-

se, har ordentlige vilkår. I Brønderslev har vi som kreds været inddraget i kompetenceudviklingen, mens dette 

ikke har været tilfældet i Jammerbugt. 

 Kredsstyrelsen arbejder med de muligheder der ligger i at tillægge hver 45 min. lektion yderligere 15 min. under-

støttende undervisning, så lektionerne bliver på 60 min. Vi tror på, at dette vil betyde, at der dagligt vil være fær-

re lektioner at forberede sig til. 

 Foreningens kongres vedtager nyt principprogram, der fastsætter foreningens politikker. 
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Januar—marts 

 Kredsen undersøger, om der er frie lønmidler ”tilbageløbsmidler” og indbyder sig selv til lønforhandlinger for 

ansatte ved skoler, PPR og UU. Desuden er der sædvanlig forhandling for professionsbachelorer. 

 Forhandlinger omkring den fælles forståelse i Brønderslev kommune og planlægningsgrundlaget i Jammerbugt 

Kommune indledes. 

 Kredsen deltager med repræsentant i udvalg om frivillighed i Brønderslev Kommune. 

 Tilbagemelding til medlemmer og TR om møderne i efteråret, fortsat strategi fastlægges centralt og lokalt.  

 Vedtægterne for kredsen ønskes ajourført. Kredsstyrelsen foreslår desuden ændringer i kredsstyrelsens sammen-

sætning og en ny form for kontingentfastsættelse. 

 Kredsen  deltager med repræsentant i følgegruppe for implementering af folkeskolereformen i Brønderslev Kom-

mune. 

 Heldagsskolen i Brønderslev Kommune ændres fra selvstændig skole til klasserække under Hedegårdsskolen. 

Kredsen forhandler vilkår mv. 

 Forhandling af nye forflyttelsesaftaler i begge kommuner. I Jammerbugt Kommune aftales der fast jobbank.  

Situationen i Brønderslev er ganske speciel, da alle skoler i princippet lukkes, og der åbnes 4 distriktsskoler.  

 Forhandling af TR –stuktur i Brønderslev Kommune, herunder MED-strukturen i kommunen.  

 Midtvendsyssels Lærerkreds er nu på Twitter. @dlfkreds150. Du kan følge vores arbejde på #skolepolbrsl og 

#skolepoljam 

Oktober—december 

 Løntjek: Kredsens har fokus på om medlemmerne får den rette løn. Der arrangeres møder på alle skoler i kred-

sens område. Samarbejde med de øvrige organisationer. 

 Opgørelse af arbejdstid: Foreningen centralt og kredsen har øget opmærksomhed på, om lærerne får udbetalt 

overtid og tillæg for evt. merarbejde. Kredsstyrelsen beslutter, at dette tema skal indgå i de lokale forhandlinger 

vedrørende arbejdstid. 

 Kredsstyrelsen gennemgår trivselsmålinger i Brønderslev Kommune. 

 Lokal TR-konference om arbejdet i MED– systemet blandt andet med skolernes budgetter. 

 Der arrangeres møder på alle skoler om udmøntningen af OK 15, bilag 4, som blev aftalt ved OK 15. Ca halvdelen 

af kredsens medlemmer deltog i møderne, der gennem elektronisk tilbagemelding gav DLF centralt og kredsene et 

godt afsæt for kommende forhandlinger. Kredsen har gennemgået resultaterne for skolelederforeningen og for-

valtningen. 

 Kredsen arbejder med organiseringen af undervisningen af tosprogede elever i Jammerbugt kommune 

 Der er valg til Hovedstyrelsen. Kredsstyrelsen bakker op om Lars Busk Hansen kandidatur, og glæder sig over det 

flotte valgresultat. 

 Kredsstyrelsen indleder arbejdet med evaluering og forhandling af arbejdstidsaftalerne.  

 Kredsen deltager med  repræsentant i udvalg omkring styrelsesvedtægten for Brønderslev kommune. 

 Forhandling af ny MED-aftale i Jammerbugt Kommune. 

fortalt i stikord 
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   Resultat Budget Resultat 

Note:   2015 2015 2014 

   ”Ej revideret”  

      

1. Medlemskontingent  2.996.809 2.945.676 2.995.940 

 Akut-fond   384.904 580.000 343.251 

 Modtaget fra Særlig Fond administration  35.000 35.000 35.000 

 Renteindtægter  50.025 45.000 80.180 

 Kursregulering obligationer  -20.305 40.000 64.040 

 Indtægter i alt  3.446.433 3.645.676 3.518.411 

      

 Møder   -323.559 -349.500 -324.463 

 Kurser   -350.044 -474.500 -244.673 

 Kongres   -10.509 -14.500 -8.895 

 Generalforsamling  -15.927 -25.000 -41.763 

 Lønninger Kredsstyrelsen  -1.288.799 -1.322.242 -1.239.965 

 Lønninger TR Repræsentanter  -81.000 -87.000 -72.500 

 Løn kontorassistent og konsulent  -996.024 -1.006.021 -954.007 

2. Kontoromkostninger  -135.768 -153.000 -153.252 

 Forsikringer  -13.864 -15.000 -13.520 

 Bøger og pjecer  -3.334 -5.000 -18.567 

 Inventar og EDB  -42.769 -30.000 -41.248 

 Rengøring   -35.131 -37.000 -34.816 

3.  Omkostninger Grønnegade 52  -99.713 -105.800 -106.979 

 Gaver   -7.284 -5.000 -10.752 

 Forpligtende kredssamarbejde  -9.142 -15.000 -7.680 

 Særlige formål  -5.000 -5.000 -5.000 

 Omkostninger i alt  3.417.867 3.649.563 -3.278.080 

      

 Årets resultat  28.566 -3.887 240.331 

 Der foreslås overført til næste år.   

Regnskab for kredsen 2015 
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     2015 2014 

 Lejeindtægt ejendom  50.000 50.000 

 Renter pengeinstitut  13.381 23.504 

 Renter obligationer  54.952 78.474 

 
Kursregulering obligationer og investeringsbeviser  -46.031 137.117 

 Indtægter i alt  72.302 289.095 

     

 Vedligeholdelse bygninger  0 -67.812 

 
Administrationsomkostninger  -35.000 -35.000 

 Revisorhonorar  -11.875 -15.000 

 
Revisorhonorar, regulering 2014  -1.875 0 

 Gebyrer   -2.479 -385 

 Omkostninger i alt  -51.229 -118.197 

     

 Resultat før skat  21.073 170.898 

     

 Skat af årets resultat  0 -44.909 

     

 ÅRETS RESULAT  21.073 125.989 

 Der foreslås overført til næste år.  

     

A K T I V E R 

     

Note:   31-12-2015 31-12-2014 

     

3. Ejendom, Grønnegade 52, Brønderslev  700.000 700.000 

 Obligationer  2.065.590 2.290.795 

 Investeringsforeninger  860.242 0 

 Tilgodehavende rente  17.562 19.177 

 Likvide beholdninger  374.719 1.009.633 

 AKTIVER I ALT  4.018.113 4.019.605 

     

                              Kontantværdi Grønnegade 52, Brønderslev DKK 570.000 (1/10-2013) 

     

P A S S I V E R 

 Saldo primo  3.945.693 3.819.704 

 Overført af årets overskud  21.073 125.989 

 Egenkapital i alt  3.966.766 3.945.693 

     

 Skyldige omkostninger  11.875 13.125 

 Gæld til kredsen  39.473 15.879 

 Skyldig skat  0 44.908 

 Gældsforpligtelser i alt  51.348 73.912 

     

 PASSIVER I ALT  4.018.114 4.019.605 

Regnskab for  Særlig Fond 2015 
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. .  

Balance pr. 31. december 2015 
     

A K T I V E R     

     

   31-12-2015 31-12-2014 

     

 Obligationer  1.434.388 1.192.823 

 Investeringsforeninger  961.844 0 

 Finansielle anlægsaktiver i alt  2.396.232 1.192.823 

     

 Kontingenter  647 1.543 

 Akut Fond, rest. rådighedsbeløb  361.196 0 

 Tilgodehavende Særlig Fond  39.476 15.879 

 Tilgodehavende renter  5.255 9.634 

 Forudbetalt løn  71.663 66.136 

 Forudbetalte omkostninger  925 3.353 

 Tilgodehavender i alt  479.162 96.545 

     

 Likvide beholdninger  724.759 1.788.457 

 AKTIVER I KREDSEN  3.600.153 3.077.825 

     

 Aktiver i Særlig Fond  4.018.113 4.019.605 

     

 AKTIVER I ALT  7.618.266 7.097.430 

     

P A S S I V E R     

     

 Egenkapital, 1. januar 2015 1.431.317 1.190.986 

 Overført af årets resultat  28.566 240.331 

 Egenkapital i kredsen  1.459.883 1.431.317 

     

 Egenkapital i Særlig Fond  3.966.766 3.945.692 

     

 Skyldig løn  474.237 431.135 

 Hensatte forpligtelser i alt  474.237 431.135 

     

 Skyldig løn  950.209 867.825 

 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.  65.488 55.925 

 Ubrugte midler Fraktion 4  0 13.107 

 Feriepengeforpligtelse  254.867 242.631 

 Skyldige omkostninger  32.005 34.264 

 Tildelte akutfondmidler, ovf. til næste år  361.196 0 

 Anden gæld  2.267 1.621 

 Gældsforpligtelser i kredsen  1.666.032 1.215.373 

     

 Gældsforpligtelser i Særlig Fond  51.348 73.913 

 Gældsforpligtelser i alt  1.717.380 1.289.286 

     

 PASSIVER I ALT  7.618.266 7.097.430 
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N O T E R 

   2015 2014 

   Kr. Kr. 

     

1. Kontingenter   

 Kontingent, Fraktion 1-2  840.189 832.667 

 Tilskud til kredskontingent  2.057.400 2.059.200 

 Kontingent Fraktion 4  99.220 104.073 

 Kontingenter i alt  2.996.809 2.995.940 

     

2. Kontoromkostninger    

 Kontorartikler  -6.152 -3.561 

 Porto   -3.455 -3.123 

 Telefon   -47.759 -49.405 

 Service frankeringsmaskine  -1.466 -3.773 

 Kopimaskine  -25.044 -39.764 

 Kontingentopkrævning  -17.028 -25.044 

 Gebyrer Dataløn m.v.  -11.748 -11.752 

 Revisorhonorar  -11.875 -15.000 

 Revisorhonorar, regulering 2014  -1.875 0 

 Kontingenter  -7.741 -1.830 

 Øvrige omkostninger  1.625 0 

 Kontoromkostninger i alt  -135.768 -153.252 

     

3.  Ejendom, Grønnegade 52, Brønderslev  

     

 Omkostninger:   

 Husleje, Særlig Fond  -50.000 -50.000 

 Varme og el  -26.708 -27.810 

 Ejendomsskat  -4.384 -4.384 

 Ejendomsforsikring  -3.993 -4.369 

 Vedligeholdelse  -2.173 -4.486 

 Alarm   -10.712 -13.455 

 Øvrige omkostninger  -1.743 -2.475 

 Ejendomsomkostninger i alt  -99.713 -106.979 

     

 Ejendomsværdi:   

 Anskaffelsessum primo  1.282.445 1.282.445 

 Tidligere års af- og nedskrivninger  -582.445 -582.445 

 Bogført værdi ultimo  700.000 700.000 
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Løn og honorar for kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter 

 

Principper gældende for kredsstyrelsesmedlemmer der indtræder i kredsstyrelsen efter 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 perioden 1. april til 31. juli. Disse timer 
kommer alene til udbetaling ved fratræden i utide til andet job, efterløn eller pensionering. Timerne tillægges et 
tillæg på 50 %. 

3. Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt 1. april og kredsen udbetaler skyldigt frikøb (4 måneder, optjent ved 
indtræden) og honorar indtil den 31. juli samme år. Hensigten er, at ingen efter fratrædelsen skal stilles økonomisk 
ringere 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. august samme år uden frikøb og hono-
rar. 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 skyldigt frikøb og honorar indtil den 31. 
juli samme år (4 måneder, optjent ved indtræden). Hensigten er, at ingen efter fratrædelsen skal stilles økonomisk 
ringere end kolleger frem til det nye skoleårs begyndelse. 

3.       I tilfælde af, at kredsstyrelsesmedlemmet fratræder i utide til andet job, efterløn eller pensionering udbetales ho-
norar 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 timer til organisationsarbejde efter       
 flg. principper: 

 Formanden aflønnes med forskellen mellem løntrin 42 og 49 for antallet af frikøbte timer til organisationsarbejde. 

 Den øvrige kredsstyrelse aflønnes med forskellen mellem løntrin 42 og 48 for antallet af frikøbte timer til organisati-
onsarbejde. 

 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.  
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Kørsel 

Kredsstyrelsesmedlemmer: 

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

skattepligtig kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst. For bemyndiget kørsel ydes kørselsgodtgørelse 

efter statens højeste takst, denne er skattefri. 

Tillidsrepræsentanter 

Der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst for merkørsel i forbindelse med mø-

der, kurser m.m. i kredsens regi. 

 

TR-ydelser 

Der udbetales hvert år i august 3000 kr. som kompensation for manglende ulempetillæg og diæter på foreningens kurser. 

 

 

 

 

Fratrædelsesordning. 

Midtvendsyssels Lærerkreds har en fratrædelsesordning, der er en opkvalificeringspulje 

 

Opkvalificeringspulje for kredsstyrelsesmedlemmer 

Formålet med puljen er at sikre, at de valgte kredsstyrelsesmedlemmer efter ophøret med organisationsarbejde har mulig-

hed for at opkvalificere sig til fremtidigt arbejde. Puljen er et supplement til de aftaler, der kan forhandles med kommuner-

ne i henhold til MED-aftalerne. De afsatte midler udgør en trækningsret, der kan udnyttes, og kan alene anvendes i forbin-

delse med relevant efteruddannelse/ opkvalificering 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 aflønning ved fratrædelsestidspunk-

tet. 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 opsparede 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 sam-

me 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 egenkapital.  

Ordningen følger den enkelte person, så længe vedkommende er valgt med mere end 68 % frikøb. 
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 Budget for 2016/2017    Justeret budget for 2016    2017 

 Indtægter       

 Kontingentindtægter   2.926.539   2.962.876 

 Akutfond   560.217   512.536 

 Adm. Særlig Fond   35.000   35.000 

 Renteindtægter   85.000   85.000 

      

 Indtægter I alt   3.606.756   3.595.412 

      

 Udgifter       

 Møder og kørsel   330.000   330.000 

 Kursus KS   27.500   27..500 

 Kursus TR   391.217   391.217 

 Generalforsamling   33.000   20.000 

 Kongres   14.000   14.000 

 Frikøb lønninger til KS og løn til TR   1.466.660   1.451.485 

 Lønninger Personale   1.011.221   1.045.450 

 Grønnegade 52   105.800   105.800 

 Rengøring   37.000   37.000 

 Inventar og EDB   25.000   25.000 

 Forsikringer   15.000   15.000 

 Kontorudgifter   120.000   121.000 

 Særlig formål   5.000   5.000 

 Udgifter I alt   3.581.398   3.588.453 

 Over/underskud   25.358   6.959 

Justeret budget for 2016 og budget for 2017 

 Antal medlemmer 
Kontingent 2017 i nutids-

kroner 

Lærere og børnehaveklasseledere 833 
87 (7 mdr.) 

287  (5 mdr.) 

Pensionister 253 33 

Særlige medlemmer 5 29 

Kontingentforslag for 2017 

Kredsstyrelsen foreslår, at kontingentet fremadrettet følger den kommunale reguleringsprocent, jf. ændringsforslag til vedtæg-

terne. 

 

Med den forventede reguleringsprocent vil det give følgende kontingentsatser i 2017: 
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Indkomne forslag: forslagene vedrører kredsens vedtægter 

 

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 tillidsrepræsentan-

ten, 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 lønre-

guleringsprocent 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 ka-

lenderår 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 gene-

ralforsamling: ” 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. Kredssty-

relsens 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.” 

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 kommunerepræsentan-

ter 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 medlem-

mer. ” 

Forslag 7: 

§ 9a: Udgår 
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Midtvendsyssels Lærerkreds 

Kreds 150 

     Generalforsamling 2016 
 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.00 
på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro 

 

Endelig dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Forretningsorden. 
 

3. Beretning. 
 

4. Regnskaber. Kredsens regnskab og regnskab for særlig fond fremgår af det udsendte generalforsamlingsblad og kan 
desuden læses på kredsens hjemmeside. 
 

5. Der er indkommet forslag fra kredsstyrelsen vedr. ændring af kredsens vedtægter. 
Ændringerne fremgår af medlemsbrev, det udsendte generalforsamlingsblad og kan desuden læses på kredsens 
hjemmeside. 
 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for 
kredsstyrelsesmedlemmer. Kredsstyrelsens forslag fremgår af det udsendte generalforsamlingsblad og kan desu-
den læses på kredsens hjemmeside. 
 

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår. Kredsstyrelsens forslag fremgår af det udsendte 
generalforsamlingsblad og kan desuden læses på kredsens hjemmeside. 
 

8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår. 
 

9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9. 
 

10. Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. 
 

På kredsstyrelsens vegne 

Den 7. marts 2016 

 

Grete Isak Andersen 

kredsformand 


