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Forslag til vedtægtsændringer 
 
Vedtægtsændringsforslagene er til vedtagelse med øjeblikkelig ikrafttræden: 

 
Ballerup Lærerforening: 
 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 4 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad 
gangen. Ligeledes fastsætter den ordinære generalforsamling størrelsen af 
evt. gebyr i forbindelse med for sen indbetaling af kontingent. 
 
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. 
 

§ 4 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad 
gangen. Ligeledes fastsætter den ordinære generalforsamling størrelsen af 
evt. gebyr i forbindelse med for sen indbetaling af kontingent.  
 
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. 

 

 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 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 

§ 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 
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 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 Lærerforenings 
Hovedstyrelse inviteres til Styrelsens møder. 
 

 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 Lærerforenings 
Hovedstyrelse inviteres til Styrelsens møder. 

 

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 Styrelsen. 
 
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 

§ 9 
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. 
 
Formanden og næstformanden er samtidig valgt som kongresdelegeret.  
 
Valg af øvrige medlemmer til Danmarks Lærerforenings kongres og sup-
pleanter for disse finder sted efter de af Hovedstyrelsen fastlagte retnings-
linjer. 
 
De valgte kongresdelegerede indtræder i Styrelsen. 
 
Valg af øvrige Styrelsesmedlemmer:  
Forud for generalforsamlingen i lige år vælger kredsens medlemmer på de 
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enkelte arbejdspladser (jf. § 8) en tillidsrepræsentant og en suppleant for 
denne. Tillidsrepræsentanten er samtidig valgt som Styrelsesmedlem og 
indtræder i Styrelsen 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 Styrelsesmedlem og indtræder i Styrelsen fra det kommen-
de skoleår.       
 
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
 

enkelte arbejdspladser (jf. § 8) en tillidsrepræsentant og en suppleant for 
denne. Tillidsrepræsentanten er samtidig valgt som Styrelsesmedlem og 
indtræder i Styrelsen 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 Styrelsesmedlem og indtræder i Styrelsen fra det kommen-
de skoleår.       
 
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
 

 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 10 
På et Styrelsesmøde i april i lige år konstituerer Styrelsen sig 
med udvalgsformænd med virkning for den kommende toårsperiode. Sty-
relsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 

§ 10 
På et Styrelsesmøde i april i lige år konstituerer Styrelsen sig 
med udvalgsformænd med virkning for den kommende toårsperiode. Sty-
relsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Hvis Styrelsen skønner det nødvendigt, kan en enstemmig Styrelse for en 
periode på maksimalt 6 måneder konstituere et medlem af Styrelsen som 
næstformand eller kasserer ved disses udtrædelse eller langvarige fravær. 
 

 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 11 

Foreningen kan udgive et medlemsblad, hvis redaktion udpeges af Styrel-
sen. 
 

§ 11 

Foreningen kan udgive et medlemsblad, hvis redaktion udpeges af Styrel-
sen. 
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Nuværende § Forslag til ny § 
§ 12 

Godtgørelse til Styrelsen og eventuel redaktion fastsættes for et skoleår 
ad gangen af den ordinære generalforsamling. Styrelsens medlemmer får 
deres udgifter i anledning af Styrelsesmøder refunderet af kassen. Gene-
ralforsamlingen fastsætter aflønning og vilkår ved fratrædelse af valgte på 
generalforsamlinger i lige år. 
 

§ 11 

Godtgørelse til Styrelsen og eventuel redaktion fastsættes for et skoleår 
ad gangen af den ordinære generalforsamling. Styrelsens medlemmer får 
deres udgifter i anledning af Styrelsesmøder refunderet af kassen. Gene-
ralforsamlingen fastsætter aflønning og vilkår ved fratrædelse af valgte på 
generalforsamlinger i lige år. 
 

 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 13 

Kredsen tegnes i økonomisk henseende af 2 i forening af følgende perso-
ner: 
1. Formanden 
2. Næstformanden 
3. Kassereren 
4. Et andet Styrelsesmedlem 
5. Kredsens kontorsekretær 
dog for så vidt angår de under punkterne 4-5 anførte personer i den ud-
strækning disse er meddelt prokura. 
 

§ 12 

Kredsen tegnes i økonomisk henseende af 2 i forening af følgende perso-
ner: 
1. Formanden 
2. Næstformanden 
3. Kassereren 
4. Et andet Styrelsesmedlem 
5. Kredsens kontorsekretær 
dog for så vidt angår de under punkt 4 anførte personer i den udstrækning 
disse er meddelt prokura. 
 

 


