
 

 

Vedtægter for Lærerkreds Nord 

 

Kredsens navn og hjemsted 

§ 1 

Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 

159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Hjørring kommune. 

 

 

Kredsens formål 

§ 2 

Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige 

interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

 

Stk. 2 

Som en del af kredsen råder Lærerkreds Nord over en særlig fond, hvis vedtægter, herunder formål, findes som bilag 

til disse vedtægter. 

 

 

Medlemmer 

§ 3 

Som medlemmer skal optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og § 10 har ret til at være 

almindeligt eller særligt medlem af kredsen. Kun almindelige med-lemmer er valgbare og har stemmeret efter de 

nærmere bestemmelser i kredsens og Danmarks Lærerforenings vedtægter. 

 

Stk. 2 

Indmeldelse sker på Danmarks Lærerforenings indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til 

kredskassereren eller hovedforeningen. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godken-

delse. 

 

Stk. 3 

Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller hovedforeningen med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 

1. april, en 1. juli eller en 1. oktober, i øvrigt jf. § 5 i Danmark Lærerforenings vedtægter. 

 

Stk. 4 

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Lærerkreds Nord forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfald-

ne kontingent til kredsen. 

 

 

Kontingent 

§ 4 

Kontingent til kredsen for det følgende kontingentår fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et 

af kredsstyrelsen udarbejdet budget. Kontingentopkrævningsperioden fastsættes til 1. april - 31. marts. 

 

Stk. 2 

Kredsens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 



 

 

 

 

Stk. 3 

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent m.v. inden udgangen af hvert kvartal, slettes som medlem 

jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 5, stk. 2, indtil kontingentrestancen og påløbne renter og gebyrer er betalt, 

eller der er truffet bindende aftale om afvikling af beløbet. 

 

Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt eller der er truffet bindende 

aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Danmarks Lærerforenings 

vedtægter § 4, stk. 4. 

 

Stk. 4 

Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentindbetalingen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand 

ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling forudsat det enkelte medlem ikke mod-

sætter sig det. 

 

Stk. 5 

Ændring af kontingent kan finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvis forslag herom er optaget på dags-

ordenen. 

 

 

Generalforsamlingen 

§ 5 

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal jf. 

hovedstyrelsens retningslinjer for valg i kredsene, der udsendes forud for valgene og Danmarks Lærerforenings ved-

tægter § 10, stk. 2. 

 

Stk. 2 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel på kredsens hjemmeside. Ved indkal-

delsen angives en foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelige dagsorden. 

 

Stk. 3 

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 10 dage før generalfor-

samlingens afholdelse. Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent samt foreløbigt regnskab 

fremlægges på kredskontoret og bekendtgøres ved opslag på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsam-

lingen. 

 

Stk. 4 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog § 12 og § 13. 

 

Stk. 5 

Skriftlig afstemning afholdes, såfremt formand, dirigent eller 5 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages 

altid skriftlig afstemning, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 

 

Stk. 6 

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 



 

 

 

 

Generalforsamlingens dagsorden 

§ 6 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 

3. Regnskaber. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelses-

ordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen. 

6. Budget, fastsættelse af kontingent. 

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår. 

8. I lige årstal valg af de i § 8 nævnte personer og i følgende rækkefølge: 

a) Formand, som samtidigt er valgt som delegeret. 

b) Der vælges kredsstyrelsesmedlemmer, suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer, delegerede og sup-

pleanter for de delegerede. 

c) Eventuelt suppleringsvalg af suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer for de delegerede. 

d) Kritiske revisorer samt suppleanter. 

9. Eventuelt. 

Stk. 2 

Der vælges 3 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer fra Hjørring kommune samt 

3 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn/Læsø kommuner. 

 

De således valgte kredsstyrelsesmedlemmer er samtidig valgt som kongresdelegerede eller suppleanter for de kon-

gresdelegerede i henholdsvis Hjørring kommune og Frederikshavn/Læsø kommuner, jfr. Danmarks Lærerforenings 

vedtægter § 10, stk. 2. 

 

Stk. 3 

Som yderligere suppleanter for de kongresdelegerede indtræder suppleanterne for kredsstyrelsesmedlemmerne fra 

henholdsvis Hjørring kommune og Frederikshavn/Læsø kommuner, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10, 

stk. 2. 

 

Stk. 4 

Såfremt der ikke er kandidater nok som suppleanter til kredsstyrelsen afholdes et suppleringsvalg, således at der er 2 

suppleanter fra henholdsvis Hjørring kommune og Frederikshavn/Læsø kommuner. 

 

Stk. 5 

Der vælges 2 medlemmer uden for kredsstyrelsen som kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

 

Stk. 6 

Kredsstyrelsen foranlediger til de ordinære generalforsamlinger indstilling til udpegning af ekstern revisor for det 

følgende kalenderår. 

 

 



 

 

Ekstraordinær generalforsamling 
 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når 

mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves be-

handlet af generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (skolefri-

dage fraregnet), efter at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 5 dages 

varsel på kredsens hjemmeside og ved opslag på skolerne eller ved brev til hvert medlem. 

 

 

Kredsstyrelsens sammensætning 

§ 8 

Kredsstyrelsen består af kredsformand samt 3 kredsstyrelsesmedlemmer fra Hjørring kommune og 3 kredsstyrel-

sesmedlemmer fra Frederikshavn/Læsø kommuner. Formand, øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og kredsens kon-

gresdelegerede vælges på den ordinære generalforsamling i lige årstal, jfr. § 6. Valgperioden er sammenfaldende 

med kongressens valgperiode. 

 

 

Mistillidsvotum til kredsstyrelsen 

§ 9 

Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10, stk. 12. 

 

 

Kredsstyrelsen 

§ 10 

Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Næstformanden vælges af og blandt kredsstyrelsens 

medlemmer. Kredskassereren udpeges af og blandt kredsstyrelsens medlemmer.  

 

Stk. 2 

Formand og kasserer kan ikke være samme person. 

 

Stk. 3 

Kredsstyrelsen kan selv nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg mv. Formanden for et udvalg 

skal være medlem af kredsstyrelsen. 

 

Stk. 4. 

Kredsformand og kasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted 

efter beslutning i kredsstyrelsen. 

 

Stk. 5 

Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på en generalforsamling. 

 

Stk. 6 

Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

  



 

 

Stk. 7 

De af generalforsamlingen fastsatte ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter træder i kraft fra 

næste skoleårs begyndelse og ophører, hvis ikke andet er besluttet, ved udgangen af det skoleår, kredsstyrelsesmed-

lemmet eller tillidsrepræsentanten fratræder. 

 

 

Tillidsrepræsentanterne 

§ 11 

Kredsstyrelsen drager 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 samarbej-

det mellem medlemmerne på sit tjenestested, ledelsen, kommunerepræsentanten, kredsstyrelsen og hovedstyrel-

sen. 

 

Stk. 2 

Valgene finder sted inden 1. april i lige årstal og gælder for de 2 følgende skoleår. 

 

Stk. 3 

Et forslag til mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11, stk. 

3. 

 

Stk. 4. 

På hvert af kredsens tjenestesteder oprettes en faglig klub for tjenestestedets medlemmer i fraktionerne 1 og 2, 

jævnfør § 10, stk. 10, i foreningens vedtægter. Tillidsrepræsentanten er formand for den faglige klub. Kun sager, der 

falder ind under tillidsrepræsentantens arbejdsområde, kan behandles af klubben; dog ikke personsager. General-

forsamlingen afsætter en økonomisk ramme til driften af de faglige klubber. Forretningsordenen for den faglige klub 

udarbejdes af kredsstyrelsen. 

 

§ 11 A 

Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant for medlemsgrupper på tjenestesteder, der 

ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne. Kontakt-

personen formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, ledelsen, kredsstyrelsen og hovedstyrel-

sen. Kontaktpersonen er formand i den faglige klub i medfør af § 11, stk. 4. Valgene finder sted inden 1. april i lige 

årstal og gælder for de 2 følgende skoleår. Et forslag til mistillidsvotum til en kontaktperson behandles efter Dan-

marks Lærerforenings vedtægter § 11 A, stk. 3. 

 

§ 11 B 

Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger kontaktper-

son(er) og suppleanter ud af egen midte. Kredsstyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, herunder antallet af 

kontaktpersoner og suppleanter. Kontaktpersoner(ne) formidler samarbejdet mellem medlemmerne i valgområdet, 

kredsstyrelsen og hovedstyrelsen. Kontaktpersoner vælges for en periode af mindst 1 år. Et forslag til mistillidsvotum 

til en kontaktperson behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 B, stk. 3. 

 

 

  



 

 

Kredsens ophør 

§ 12 

Lærerkreds Nord kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en gene-

ralforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af general-

forsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusiv stemmer ikke) stemmer derfor. 

 

Stk. 2 

Opnås ikke 2/3’s flertal for forslaget, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes 

ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens 

nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid 

værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings 

Særlige Fond. 

 

 

Vedtægtsændringer 

§ 13 

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 af-

givne stemmer (inkl. stemmer ikke) stemmer for. 

 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 14 

Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 22. marts 2018 og træder i kraft straks efter 

vedtagelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


