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Forslag til vedtægtsændringer 
 
Vedtægtsændringsforslagene er til vedtagelse med øjeblikkelig ikrafttræden: 

 
Ballerup Lærerforening: 
 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 8 

Kredsen ledes af en styrelse bestående af en formand, næstformand, en 
kasserer, en tillidsrepræsentant fra hver skole samt tillidsrepræsentan-
ten fra PPR, de kongresdelegerede, som ikke i forvejen er medlem af 
styrelsen, samt mødelederen for pædagogisk samråd, når denne er med-
lem af Danmarks Lærerforening. 
Medlemmer af Ballerup Lærerforening valgt til Danmarks Lærerforenings 
hovedstyrelse inviteres til kredsstyrelsens møder. 

§ 8 

Kredsen ledes af en styrelse bestående af: 

 En formand  

 En næstformand 

 En kasserer 

 En tillidsrepræsentant fra Baltorpskolen, afd. Rugvænget 

 En tillidsrepræsentant fra Baltorpskolen, afd. Grantoften 

 En tillidsrepræsentant fra Hedegårdsskolen 

 En tillidsrepræsentant fra Kasperskolen 

 En tillidsrepræsentant fra Måløvhøj Skole, afd. Måløv 

 En tillidsrepræsentant fra Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj 

 En tillidsrepræsentant fra Ordblindeinstituttet  

 En tillidsrepræsentant fra Skovlunde Skole, afd. Nord 

 En tillidsrepræsentant fra Skovlunde Skole, afd. Syd 

 En tillidsrepræsentant fra Skovvejens Skole, afd. Øst 

 En tillidsrepræsentant fra Skovvejens Skole, afd. Vest og Unge 2 

 En tillidsrepræsentant fra UUC Maglemosen 

 En tillidsrepræsentant fra PPR 

 En fælles arbejdsmiljørepræsentant  

 De kongresdelegerede, som ikke i forvejen er medlem af Styrelsen. 
 

Medlemmer af Ballerup Lærerforening valgt til Danmarks Lærerfor-
enings Hovedstyrelse inviteres til kredsstyrelsens møder. 
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Nuværende § Forslag til ny § 
§ 9 

Valg af medlemmer til Danmarks Lærerforenings kongres og suppleanter 
for disse samt af kredsformanden, finder sted efter de af hovedstyrelsen 
fastlagte retningslinjer. 
De valgte delegerede til kongressen indtræder i kredsstyrelsen. 
Formanden vælges med absolut flertal af generalforsamlingen ved skrift-
lig afstemning. Har ingen ved første afstemning opnået dette, foretages 
bundet omvalg mellem de 2, der har opnået størst stemmetal. I tilfælde 
af stemmelighed ved bundet omvalg foretages lodtrækning. 
Næstformanden og kassereren vælges af generalforsamlingen på samme 
måde som formanden. 
Valg af øvrige styrelsesmedlemmer: Forud for generalforsamlingen i lige 
år vælger kredsens medlemmer på de enkelte skoler og PPR en repræ-
sentant og en suppleant for denne. 
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

§ 9 

Valg af medlemmer til Danmarks Lærerforenings kongres og suppleanter for 
disse samt af kredsformanden, finder sted efter de af hovedstyrelsen fast-
lagte retningslinjer. 
De valgte delegerede til kongressen indtræder i kredsstyrelsen. 
Formanden vælges med absolut flertal af generalforsamlingen ved skriftlig 
afstemning. Har ingen ved første afstemning opnået dette, foretages bun-
det omvalg mellem de 2, der har opnået størst stemmetal. I tilfælde af 
stemmelighed ved bundet omvalg foretages lodtrækning. 
Næstformanden og kassereren vælges af generalforsamlingen på samme 
måde som formanden. 
 
Valg af øvrige styrelsesmedlemmer:  
Forud for generalforsamlingen i lige år vælger kredsens medlemmer på de 
enkelte arbejdspladser (jf. § 8) en tillidsrepræsentant og en suppleant for 
denne. Tillidsrepræsentanten er samtidig valgt som kredsstyrelsesmedlem 
og indtræder i kredsstyrelsen fra det kommende skoleår.    
 
Forud for generalforsamlingen i ulige år vælges en fælles arbejdsmiljøre-
præsentant af og blandt de arbejdsmiljørepræsentanter, som er medlem-
mer af Danmarks Lærerforening. Denne arbejdsmiljørepræsentant er sam-
tidig valgt som kredsstyrelsesmedlem og indtræder i kredsstyrelsen fra det 
kommende skoleår.       
 
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
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Nuværende § Forslag til ny § 
§ 11 

Hver skoles repræsentant i styrelsen fungerer tillige som skoletillids-
mand. 
Medlemsmøde afholdes, når Styrelsen finder det nødvendigt. 

§ 11 

UDGÅR 
 
 

 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 15 

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 kongres-
sen fastsatte bestemmelser. 

Stk. 2.  
Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under 
kredsen. 
Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med 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. 

§ 15 

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på arbejdspladserne og 
blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2 
ved de enkelte arbejdspladser en faglig klub. Medlemsmøde afholdes, når 
tillidsrepræsentanten og/eller kredsstyrelsen finder det nødvendigt. 
Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 
TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kreds-
styrelsen. 
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 kred-
sen. 
Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med 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. 

 


