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Vedtægter for Herningegnens Lærerforening,  
Danmarks Lærerforenings kreds 121 

 
 
Herningegnens Lærerforening 

§ 1 
 
Herningegnens Lærerforening udgør kreds 121 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Herning 
Kommune, og der oprettes kredskontor i Herning. 
 
Kredsen omfatter Danmarks Lærerforenings medlemmer i Herning og Ikast-Brande  
kommuner. 
 

§ 2 
 
Kredsens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og pædagogiske interesser samt 
styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 
 

§ 3 
 
Som en del af kredsen råder Herningegnens Lærerforening over en særlig fond, der har det formål at 
forøge foreningens styrke og i en given situation at kunne yde støtte til medlemmerne under konflikter om 
tjenstlige forhold, herunder lønforhold.  
 
Kredsens særlige fond oprettes i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter § 8, stk. 4, § 9 stk. 1-11, 
§ 10, stk. 10 samt Danmarks Lærerforenings standardvedtægt  
for særlig fond i kredsen. Standardvedtægten findes som bilag til denne vedtægt. 
 

§ 4 
 
Kredsen opretter en aktivitetsfond med det formål at kunne yde økonomisk støtte til  
foreninger eller andre organisationer, der selv er gået i konflikt, er blevet ramt af en  
lockout, eller som yder en indsats af kulturel eller anden almen karakter. 
 
Fondens midler kan endvidere anvendes, hvis kredsen kommer i konflikt, ligesom  
de kan anvendes til fagligt oplysningsarbejde. 
 
Beslutning om udbetaling af fondens midler kan træffes af såvel generalforsamling som kredsstyrelse på 
baggrund af en indstilling herom fra kredsstyrelsen eller en gruppe af medlemmer. 
 
Til rådighed for aktivitetsfonden er der årligt 20.000. 
Regnskab over fondens midler indgår som en særskilt del af kredsens regnskab og  
budget, og midlerne anbringes på en anfordringskonto. 
§ 5 
 
Kredsstyrelsen udgiver et kredsblad periodisk. Bladets økonomi fremgår som en  
særskilt del af kredsens regnskab og budget.                                         
§ 6 
 
Kredsen samarbejder med andre tjenestemands- og lønmodtagerorganisationer i  
Region Midtjylland og tager stilling til samfundsmæssige forhold. 
 

Medlemmerne 
 
§ 7 
 
Som medlem kan optages enhver, som har ret til være medlem af kredsen ifølge  
Danmarks Lærerforenings vedtægter. 
 
Indmeldelse sker via Danmarks Lærerforenings hjemmeside eller ved henvendelse direkte til kredsens 
kontor.  
Enhver indmeldelse modtages med forbehold for hovedstyrelsens godkendelse.  
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§ 8 
 
Udmeldelse sker skriftligt til kredsens kontor, med mindst 1 måneds varsel til en  
1. januar, april, juli eller oktober. 
 

§ 9 
 
Medlemmerne betaler et kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. 
 
Ved for sen indbetaling af kontingent opkræves et af kredsstyrelsen fastsat gebyr  
pr. ekspedition i forbindelse med indbetalingen. 
 

§ 10 
 
Medlemmer, der trods påkrav, ikke har betalt kontingent, påløbne renter eller  
gebyrer senest en måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en 
sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen.  
 
Sådanne medlemmer kan først genoptages, når skyldige beløb er betalt, eller der er  
truffet bindende aftale om restancensafvikling. Genoptagelse sker på vilkår som angivet i § 4, stk. 4 i 
Danmarks Lærerforenings vedtægter. 
 
Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancer m.v. ophører ikke ved sletningen som medlem af 
foreningen.  
 
§ 11 
 
For kredsens forpligtelser hæfter det enkelte medlem alene med sit indbetalte og  
eventuelt skyldige kredskontingent 
 

§ 12a 
 
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 i henhold til 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 til kredsstyrelsen. 
 
Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overens- 
komst Indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen. 
 
Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 
 

§ 12 b 
 
Foreningens medlemmer af fraktion 4 er medlemmer af Herningegnens Lærerforenings Pensionistforening. 
HLF kan give økonomisk og organisatorisk støtte til foreningen efter beslutning i  
kredsstyrelsen. 
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Generalforsamlingen 
 
§ 13 
 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned og indvarsles mindst 3 uger før 
ved opslag på skolerne og annoncering på www.dlf121.dk og www.folkeskolen.dk  med angivelse af 
foreløbig dagsorden. 
 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal foreligge skriftligt hos kreds- 
formanden senest tiendedagen før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Endelig dagsorden udsendes til fordeling blandt medlemmerne på skolerne og annonceres på 
www.dlf121.dk  senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 

§ 14 
 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i sager, der er optaget på  
dagsordenen. 
 
Beslutningerne træffes med almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 30 og 31 vedrørende vedtægtsændringer 
og opløsning af kredsen. 
 
Afstemning om fremsatte forslag sker ved håndsoprækning medmindre dirigenten,  
formanden, kredsstyrelsen eller mindst 10 % af de fremmødte begærer skriftlig  
afstemning. 
 
Personvalg sker altid ved skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater  
end det antal personer, der skal vælges. 
 

§ 15 
 
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde  
følgende punkter: 
 
1.   Valg af dirigent 
2.   Kredsstyrelsens beretning 
3.   Regnskab 
4.   Indkomne forslag 
5.   Fastsættelse af medlemsbidrag 
6.   Eventuelt 
 
Dagsordenen for de ordinære generalforsamlinger, der afholdes i lige år, skal desuden indeholde punktet: 
Valg af: 

a) Formand, 
b) Næstformand, 
c) Øvrige kongresdelegerede og suppleanter for disse, jf. § 10 i Danmarks Lærer- 

           forenings vedtægter. 
     d)   Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 
     e)   Revisorer og 2 suppleanter for disse. 
     f)    Fanebærer og suppleant for denne. 
 
 
 

§ 16 
  
Kredsstyrelsens beretning består af en mundtlig og en skriftlig del.  
 
Den mundtlige del af beretningen aflægges af formanden på vegne af kredsstyrelsen. 
 
Den skriftlige del, der redigeres af kredsstyrelsen og udsendes sammen med  
endelig dagsorden, skal indeholde: 
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A:   
En redegørelse for kredsstyrelsens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling, herunder en 
redegørelse for hvilken fagpolitisk linje, der har  
været arbejdet efter, og hvilke fagpolitiske problemstillinger der, efter  
kredsstyrelsens opfattelse, vil blive aktuelle i det kommende år.  
 
B: 
Regnskab for det afsluttede regnskabsår (kalenderåret), kredsstyrelsen forslag til  
budget og medlemsbidrag for det kommende år, beslutningsforslag og eventuelt andet bilagsmateriale til 
dagsordenens punkter samt en redegørelse for  
kredsbladets kommissorium og virke.                    
 

§ 17 
 
Generalforsamlingens valg af kredsstyrelse sker for en to-årig periode, der er  
sammenfaldende med kongressens valgperiode. 
 
Valget af kredsformand, næstformand, øvrige kongresdelegerede samt suppleanter  
for disse sker efter de af hovedstyrelsen fastlagte retningslinjer. 
 
Beslutning om valgmåde ved valg af øvrige kredsstyrelsesmedlemmer træffes af  
generalforsamlingen inden for de af hovedstyrelsen fastlagte retningslinjer. 
 

§ 18   
 
Valg af øvrige kongresdelegerede og almindelige kredsstyrelsesmedlemmer (men ikke disses suppleanter) 
kan først ske, når der er opstillet såvel kvindelige som mandlige kandidater i et antal, der udgør mindst 
halvdelen af det antal personer, der skal vælges.  
Skal der vælges et ulige antal personer, forhøjes antallet i opstillingsfasen til nærmeste lige antal personer. 
 
Kan der ikke opstilles det fornødne antal kandidater af hvert køn, afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor valget kan gennemføres, uanset om ovenstående kvoteringsbestemmelse er 
opfyldt. 
 
§ 19 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det er krævet iht. § 18 og § 20, når kredsstyrelsen finder det 
ønskeligt, eller når det begæres skriftligt af mindst 10 % af kredsens medlemmer med samtidig angivelse af 
det eller de punkter, der ønskes behandlet. 
 
Ekstraordinær generalforsamling, der begæres af et tilstrækkeligt antal medlemmer,  
skal afholdes senest 21 skoledage efter begæringens modtagelse. 
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne med 
samtidig angivelse af dagsordenen. 
 

Kredsstyrelsen 
 
§ 20  
Kredsen ledes af en kredsstyrelse bestående af:  
    a)   den generalforsamlingsvalgte kredsformand  
    b)    et antal generalforsamlingsvalgte kredsstyrelsesmedlemmer incl. næst- 
            formand. 
Den generalforsamlingsvalgte næstformand er stedfortræder for formanden. 
I fald kredsformand og den generalforsamlingsvalgte næstformand begge kommer fra  
den ene af kredsens to kommuner udpeger kredsstyrelsen en 2. næstformand, blandt 
kredsstyrelsesmedlemmer fra den kommune, som ikke er repræsenteret via kredsformandsvalget og 
næstformandsvalget.  
 

Såfremt det ved valget konstateres, at der ikke er valgt repræsentation fra begge  
kredsens kommuner, foretages suppleringsvalg af et bestyrelsesmedlem fra den  
kommune, der ikke er blevet repræsenteret i kredsstyrelsen.  
 
Såfremt det ikke er muligt at vælge en repræsentant på selve generalforsamlingen,  
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indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at foretage valg. 
 
Valget indkaldes ved opslag på skolerne med mindst en uges varsel. 
Valget foretages så vidt muligt inden for en måned. 
 

§ 21 
 
Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er  
mødt frem. 
 
I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 
 
 
 
 

§ 22 
 
Kredsstyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg efter behov.  
 
Kredsstyrelsen udpeger kredsens repræsentanter i udvalg m.v., hvori kredsen er  
repræsenteret. 
 

§ 23 
 
Kredsstyrelsen ansætter lønnet medhjælp på kredskontoret i fornødent omfang. 
 
Kredsstyrelsen ansætter en kredskasserer. 
 
Kredsstyrelsen antager - efter drøftelse med de generalforsamlingsvalgte revisorer  
– et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma til at foretage kasseeftersyn og til varetagelse af den 
regnskabsmæssige revision af kredsens regnskab. De general-forsamlingsvalgte revisorer har således 
alene ansvaret for den kritiske revision.  
  
Foreningen tegnes af kredsformanden og kassereren i forening. 
 

§ 24 
 
Kredskassens ydelser til kredsstyrelsens medlemmer fastsættes af general- 
forsamlingen. 
 

Mistillidsvotum til kredsstyrelsen 
 
§ 25 
 
Et forslag om mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles på enhver lovligt indkaldt generalforsamling. 
 
Forslag om mistillidsvotum, der begæres behandlet på en ordinær general- 
forsamling skal foreligge skriftligt hos formanden senest tiendedagen før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Forslag om mistillidsvotum der begæres behandlet på en ekstraordinær general- 
forsamling indgives til formanden, jf. de i § 19 anførte bestemmelser om begæring  
og indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. 
 
Vedtager generalforsamlingen et forslag om mistillidsvotum til kredsstyrelsen, indkalder denne til en 
ekstraordinær generalforsamling med de i § 19 nævnte frister og med en dagsorden, som omfatter nyvalg 
til de i § 16 under "Valg af", punkterne a og b, nævnte funktioner. 
 
Valget gælder for resten af den ordinære valgperiode. 
 
 
 

 
Udtræden af kredsstyrelsen i skoleåret 
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§ 26 
 
Udtræden som følge af manglende genopstilling eller genvalg: 
 
Udtrådte kredsstyrelsesmedlemmer sikres uændrede vilkår i resten af skoleåret. Dette gælder uanset om 
de pågældende var frikøbt eller modtog en økonomisk kompensation i stedet.  
 
Udtræden som følge af et mistillidsvotum jf. § 25: 
 
Udtrådte kredsstyrelsesmedlemmer sikres uændrede vilkår i de første fire hele måneder efter deres 
udtræden. Dette gælder uanset om de pågældende var frikøbt eller modtog en økonomisk kompensation i 
stedet. 
 
Hvis det ved udløbet af de fire måneder ikke er muligt for et frikøbt, fratrådt kredsstyrelsesmedlem at 
genindtræde i sin stilling i fuldt normalt omfang kan frikøbet fortsættes – dog længst til skoleårets udgang. 
 
 

 
Tillidsrepræsentanterne 
 
§ 27 
 
På hvert tjenestested i kredsens område vælges blandt medlemmerne en tillids- 
repræsentant og en suppleant for denne. Alle ansatte, som hører under foreningens  
organisationsområde har stemmeret. De til enhver tid gældende regler for valg af  
medarbejderrepræsentanter følges. 
Tillidsrepræsentanten/suppleanten varetager sine opgaver i henhold til tillids-repræsentantreglerne. 
Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og 
hovedstyrelsen. 
 
Valgene gælder for en 2-årig periode med tiltræden 1.8. i ulige årstal. 
 
Tillidsrepræsentanten sammenkalder ved opslag og med en uges varsel de ansatte på skolen til 
personalemøde og valg af tillidsrepræsentant og suppleant. 
 
Valg af tillidsrepræsentant og suppleant følger reglerne for valg af mødeleder for 
pædagogisk råd. Jf.  DLF´s vejledende forretningsorden for pædagogisk råd. 
 
Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter bestemmelserne i DLF`s vedtægter i 
§ 11 stk. 3. 
 
 
§ 28 
 
Kredsstyrelsen sammenkalder tillidsrepræsentanterne til møde, når kredsstyrelsen  
finder det ønskeligt, eller når mindst 10% af tillidsrepræsentanterne skriftligt fremsætter en motiveret 
begæring herom for kredsstyrelsen.  
Tillidsrepræsentantmøde afholdes mindst 2 gange om året. 
 
Det påhviler tillidsrepræsentanten loyalt at fremlægge og fremme de beslutninger,  
der er truffet i foreningens kompetente organer, for medlemmerne. Herunder er tillidsrepræsentanten 
forpligtet til at fremlægge de af kredsstyrelsen udsendte informationer i den form kredsstyrelsen ønsker det. 
 
Tillidsrepræsentanten skal i den foreningsinterne beslutningsproces loyalt repræsentere de medlemmer, 
der er ansat på det tjenestested, hvor tillidsrepræsentanten er valgt. Tillidsrepræsentanten er forpligtet til at 
fremme de synspunkter, der findes blandt medlemmerne på tillidsrepræsentantens tjeneste- 
sted. Tillidsrepræsentanterne kan uden særlig godkendelse kommunikere  
indbyrdes. Kredsstyrelsen underrettes.  
 
 
 

Kontaktpersoner 
 
§ 29 
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Kredsstyrelsen drager omsorg for at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested får mulighed for 
at vælge kontaktperson(er) og suppleanter ud af  
egen midte. 
 
Kredsen inddeles i 2 valgområder: 
a. Herning 
b. Ikast - Brande 
Indenfor hvert af valgområderne vælger de pågældende medlemmer på et valg- 
møde 1 kontaktperson og 2 suppleanter for denne. Såfremt der i et af områderne  
ikke kan vælges 1 kontaktperson, søges der valgt 2 repræsentanter i det andet område. Tilhørsforholdet til 
det enkelte område afgøres af, i hvilken kommune medlemmet er tilmeldt Jobcentret. Eventuelle 
tvivlstilfælde afgøres i hvert enkelt tilfælde af kredsstyrelsen. 
 
Valgbare og stemmeberettigede er: 
Almindelige medlemmer der er ansat i tidsbegrænsede stillinger af mindre end et  
års varighed, samt ledige medlemmer. Valg afholdes efter regler fastsat af hoved-styrelsen. 
 
Kontaktpersonerne formidler samarbejdet mellem medlemmerne i deres valg- 
område, kredsstyrelsen – herunder den beskæftigelsesansvarlige. 
 
 
Valget er gældende for 2 år og er sammenfaldende med kredsstyrelsens valgperiode. 
 
Forslag om mistillidsvotum behandles i henhold til reglerne i DLF`vedtægter § 11B,  
stk. 3. 
 

Vedtægtsændringer 
 
§ 30 
 
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændringerne er optaget på en  
dagsorden for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsam- 
ling fastsatte indvarselsfrist, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer  
stemmer herfor. 
 

Opløsning af kredsen 
 
§ 31 
 
Danmarks Lærerforenings kreds 121 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 der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning 
træffes med 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. 
 

§ 32 
 
Nærværende vedtægter, træder i kraft straks. 
 

 
 
 

 
Standardvedtægt for særlig fond i kredse med medlemmer, der efter Danmarks  
Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens særlige fond. 
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Fastsat i medfør af Danmarks Lærerforenings vedtægters § 9, stk 9 
 

Kreds 121’s Særlige Fond 
 

§ 1 
 
Kreds 121`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  
fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 
 

§ 2 
 
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger 
fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 
Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre  
kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. 
 

§ 3 
 
Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en 
statsautoriseret eller registreret revisor, som antages af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives 
fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 
 

§ 4 
 
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægters §9 
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 
 

§ 5 
 
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen 
træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 
 

§ 6 
 
Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er 
medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige  
fond, forpligtigede 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 
sted. 
§ 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 
§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. 
 
Disse vedtægter for kreds 121’s særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 1.3.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
O:\121\word\Generalforsamling\GF2014\Vedtægter for Herningegnens Lærerforening 2012.docx 


