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Vedtægter for Ballerup Lærerforening og Solidaritetsfonden  
 
§ 1 
Ballerup Lærerforening, som udgør Kreds 21 af Danmarks Lærerforening, med hjemsted i Ballerup 
Kommune, har til formål: At varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige inte-
resser og styrke fællesfølelsen mellem medlemmerne samt at knytte kontakt mellem medlem-
merne og andre faglige organisationer i Ballerup Kommune og Hovedstadsområdet. 
 
§ 2 
Kredsens medlemmer er underkastet de love og vedtægter, der til enhver tid er gældende for 
Danmarks Lærerforening. 
 
§ 3 
Som medlemmer kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at 
være medlem af kredsen. 
 
§ 4 
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.  
 
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. 
 
§ 5 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar eller marts måned. Den indvarsles på 
’Folkeskolen.dk’ samt Ballerup Lærerforenings hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Derudover 
indkaldes ved fysisk- og/eller digitalt opslag på skolerne. 
 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Be-
slutninger træffes med absolut flertal (jf. dog § 16). 
 
Skriftlig afstemning holdes, såfremt 10 medlemmer kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuld-
magt eller brev. 
 
Hvis 1/3 af generalforsamlingens deltagere beslutter det, sendes en beslutning til afgørelse ved 
urafstemning. Urafstemning kan dog ikke finde sted om foretagne:  
  1) Valg,  
  2) Kontingentfastsættelser,  
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  3) Fastsættelse af honorarer og ydelser,  
  4) Vedtægtsændringer og om kredsens opløsning. 
 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage 
før, generalforsamlingen afholdes. 
 
Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 
 
§ 6 
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 
   1) Valg af dirigent 
   2) Formandens beretning 
   3) Regnskaber 
   4) Indkomne forslag 
   5) Fastsættelse af honorarer og ydelser 
   6) Budgetter 
   7) Fastsættelse af kontingent 
   8) Valg 
   9) Eventuelt 
 
§ 7 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Styrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % 
af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde 
skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (ferier fraregnet) efter begæringen er fremsat.  
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel. 
 
§ 8 
Kredsen ledes af en kredsstyrelse bestående af 17 medlemmer: 

 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  

 En tillidsrepræsentant fra UUC Maglemosen 

 En tillidsrepræsentant fra PPR 

 En fælles arbejdsmiljørepræsentant  
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§ 9 
Formanden vælges med absolut flertal af generalforsamlingen. Er der kun opstillet én kandidat, er 
han eller hun valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, holdes der skriftlig afstem-
ning. 
Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke og ugyldi-
ge stemmer undtaget), foretages ny (anden) afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning 
over halvdelen af stemmerne (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages bundet omvalg 
mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer. 
 
Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan afgøres, hvem der skal deltage i 
det bundne omvalg, foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der opnåede flest og samti-
dig lige mange stemmer. Ligeledes afgør lodtrækning valget, hvis stemmerne står lige ved det 
bundne omvalg. 
 
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 suppleanter for disse finder 
sted efter de af Hovedstyrelsen fastlagte retningslinjer. 
 
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 Styrelsesmedlem og indtræder i Styrelsen fra det kommende skoleår.    
 
Forud for generalforsamlingen i ulige år vælges en fælles arbejdsmiljørepræsentant af og blandt 
de arbejdsmiljørepræsentanter, som er medlemmer af Danmarks Lærerforening. Denne arbejds-
miljørepræsentant er samtidig valgt som Styrelsesmedlem og indtræder i Styrelsen fra det kom-
mende skoleår.       
 
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter samt 1 fanebærer og 
2 fanebærersuppleanter.  
 
§ 10 
På et Styrelsesmøde i april i lige år konstituerer Styrelsen sig med udvalgsformænd med virkning 
for den kommende toårsperiode. Styrelsen 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 udtræ-
delse eller langvarige fravær. 
 
§ 11 
Godtgørelse til Styrelsen fastsættes for et skoleår ad gangen af den ordinære generalforsamling. 
Styrelsens medlemmer får deres udgifter i anledning af Styrelsesmøder refunderet. Generalfor-
samlingen fastsætter aflønning og vilkår ved fratrædelse af valgte på generalforsamlinger i lige år. 
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§ 12 
Kredsen tegnes i økonomisk henseende af 2 i forening af følgende personer: 
1. Formanden 
2. Næstformanden 
3. Kassereren 
4. Et andet Styrelsesmedlem 
 
Dog for så vidt angår de under punkt 4 anførte personer i den udstrækning disse er meddelt pro-
kura. 
 
§ 13 
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 Styrelsen finder det nødvendigt. 
 
Klubbens forretningsorden skal godkendes af Styrelsen. TR/kontaktpersonen er formand for klub-
ben og er forbindelsesled til 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 kredsen. Kontaktperso-
nen(erne) varetager forbindelsen med Styrelsen. 
 
Stk. 3.  
Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller 
LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen. 
 
Stk. 4. 
Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. 
 
§ 14 
Ballerup Lærerforenings Styrelse kan vedtage at yde økonomisk støtte til lønmodtager-
organisationer i ind- og udland, samt til organisationer med kulturelle og andre almene formål 
inden for den i budgettet fastsatte ramme. 
 
Styrelsen kan træffe beslutning om at engagere sig i forskellige initiativer og bevægelser, samt om 
hvorvidt medlemmernes udgifter ved deltagelse i konferencer og lignende dækkes af kredsen in-
den for den i budgettet vedtagne ramme. 
 
Indeholder engagementet en principiel ændret fagforeningsmæssig stillingtagen, sendes forslag 
herom til høring på skolerne. 
 
Indmeldelse i bevægelser og organisationer vedtages på generalforsamlingen. 
  
§ 15 (Solidaritetsfonden) 
Solidaritetsfonden har til formål at yde støtte til medlemmer af Ballerup Lærerforening, der ind-
drages i konflikter, der er godkendt af kreds 21, samt til dækning af udgifter i forbindelse med så-
danne konflikter og oplysningsarbejde. Derudover kan fondens midler i særlige tilfælde anvendes 
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til konfliktforebyggende eller -nedtrappende aktiviteter, såfremt disse godkendes med 2/3 flertal 
af Styrelsen eller 2/3 af det på generalforsamlingen afgivne stemmetal. 
 
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Udover det på generalforsam-
lingen fastsatte kontingent, kan faglige klubber og enkeltmedlemmer indbetale til fonden. 
 
Fondens midler administreres selvstændigt. Regnskabet føres af Ballerup Lærerforenings kasserer, 
der forelægger revideret regnskab sammen med foreningens øvrige regnskab. 
 
Revision foretages af de til enhver tid i foreningen valgte revisorer. 
 
§ 16 
Forandringer i disse vedtægter kan kun ske efter forslag fra Styrelsen eller medlemmer, men kun 
hvis forslaget er optaget på dagsordenen, og ændringen vedtages med 2/3 af det på generalfor-
samlingen afgivne stemmetal. Ballerup Lærerforening råder desuden over en lokalt udlagt Særlig 
Fond, hvis vedtægter findes som bilag til nærværende vedtægter. 
 
§ 17 
I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler socialt arbejde for børn i Ballerup 
Kommunes Skolevæsen. 
 
 
Disse vedtægter for Ballerup Lærerforening og for Solidaritetsfonden er vedtaget på generalfor-
samlingen den 16. marts 2018. 
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Vedtægter for Kreds 21's Særlige Fond 
  
§ 1 
Kreds 21's Særlige Fond har til formål at forøge kredsens styrke og til i en given situation at kunne 
yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjene-
stelige forhold og lønningsforhold. 
 
§ 2 
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og ved indbe-
taling fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. Fondens midler kan ikke over-
føres 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 udpeges af Styrelsen. Det reviderede regnskab 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. til-
skrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 
 
§ 4 
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9. Styrelsen træffer 
beslutning om midlernes anbringelse. 
 
§ 5 
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens Særlige Fond til konfliktramte medlemmer af 
kredsen træffes af Styrelsen 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, forpligtede til at tilbagebe-
tale 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. 
 
§ 7 
Med Hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan Styrelsen eller generalforsam-
lingen 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 væren-
de midler i kredsens Særlige Fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Læ-
rerforenings 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 21's Særlige Fond er vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 
2018. 


