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Vedtægtsændringer 
 
 

Ballerup Lærerforening: 
 
Vedtægtsændringsforslagene er til vedtagelse med øjeblikkelig ikrafttræden  
 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 5 

Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 
februar eller marts måned og indkaldes ved opslag på 
skolerne og indvarsles på Folkeskolen.dk med mindst 3 
ugers varsel. 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om 
sager, der er optaget på dagsorden. 
Beslutninger træffes med absolut flertal (jf. dog par. 
17). 
Skriftlig afstemning holdes, såfremt 10 medlemmer 
kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller 
brev. 
Hvis 1/3 af generalforsamlingens deltagere beslutter 
det, sendes en beslutning til afgørelse ved urafstem-
ning. Urafstemning kan dog ikke finde sted om foretag-
ne  
1) valg,  
2) kontingentfastsættelser,  
3) Fastsættelse af honorarer og ydelser,  
4) vedtægtsændringer og om kredsens opløsning. 
Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt 
foreligge hos formanden senest 10 dage før generalfor-
samlingen afholdes. 
Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne 
senest 5 dage før generalforsamlingen. 

 
 
 
 

§ 5 

Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i fe-
bruar eller marts måned. Den indvarsles på Folkesko-
len.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 dagsorden. 
Beslutninger træffes med absolut flertal (jf. dog par. 17). 
Skriftlig afstemning holdes, såfremt 10 medlemmer kræ-
ver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 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,  
3) Fastsættelse af honorarer og ydelser,  
4) vedtægtsændringer og om kredsens opløsning. 
Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt 
foreligge hos formanden senest 10 dage før generalfor-
samlingen afholdes. 
Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne 
senest 5 dage før generalforsamlingen. 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 6 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal 
følgende punkter optages: 
1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. 
3) Regnskab. 
4) Indkomne forslag. 
5) Fastsættelse af honorarer og ydelser. 
6) Fastsættelse af kontingent. 
7) Valg. 
8) Eventuelt. 

§ 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 
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Nuværende § Forslag til ny § 
§ 10 

På det første styrelsesmøde i april i lige år konstituerer 
Styrelsen sig med sekretær og udvalgsformænd med 
virkning for den kommende to-års periode. Styrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 

 

§ 10 

På et styrelsesmøde i april i lige år konstituerer Styrelsen 
sig med udvalgsformænd med virkning for den kommen-
de to-års periode. Styrelsen fastsætter selv sin forret-
ningsorden. 

 
 

Solidaritetsfonden: 
 

Vedtægtsændringsforslagene er til vedtagelse med øjeblikkelig ikrafttræden  
 
 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 17 

Vedtægter for Ballerup Lærerforenings solidaritetsfond. 
Solidaritetsfonden har til formål at yde støtte til med-
lemmer af Ballerup Lærerforening, der inddrages i kon-
flikter, der er godkendt af kreds 21, samt til dækning af 
udgifter i forbindelse med sådanne konflikter og oplys-
ningsarbejde. 
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige gene-
ralforsamling. Udover det på generalforsamlingen fast-
satte kontingent, kan faglige klubber og enkeltmed-
lemmer indbetale til fonden. 
Fondens midler administreres selvstændigt. Regnskabet 
føres af Ballerup Lærerforenings kasserer, der forelæg-
ger revideret regnskab sammen med foreningens øvrige 
regnskab. 
Revision foretages af de til enhver tid i foreningen valg-
te revisorer. 

§ 17 

Vedtægter for Ballerup Lærerforenings solidaritetsfond. 
Solidaritetsfonden har til formål at yde støtte til med-
lemmer af Ballerup Lærerforening, der inddrages i kon-
flikter, der er godkendt af kreds 21, samt til dækning af 
udgifter i forbindelse med sådanne konflikter og oplys-
ningsarbejde. Derudover kan fondens midler i særlige 
tilfælde anvendes til konfliktforebyggende eller -
nedtrappende aktiviteter, såfremt disse godkendes med 
2/3 flertal af kredsstyrelsen eller 2/3 af det på general-
forsamlingen afgivne stemmetal. 
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige general-
forsamling. Udover det på generalforsamlingen 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. 
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Særlig Fond: 
 
På den ordinære kongres i september 2012 blev det gennem en ændring af foreningens vedtægter 
besluttet at udvide anvendelsesmulighederne for midlerne i foreningens særlige fond. Ved forelæg-
gelsen af vedtægtsændringsforslaget blev det oplyst, at hovedstyrelsen efterfølgende ville overveje 
en tilsvarende udvidelse af anvendelsesmulighederne for midlerne i kredsenes særlige fonde, gen-
nem en revision af standardvedtægten for disse kredsfonde. 
 
Vedtægten skal formelt vedtages på kredsenes generalforsamlinger i februar/marts 2013, og optages 
som bilag til kredsvedtægterne. Følgende er derfor tilføjelser til standardvedtægten til vedtagelse 
med øjeblikkelig ikrafttræden:  
 

Nuværende § Forslag til ny § 
§ 7 

Disse vedtægter for kreds 21's særlige fond er vedtaget 
på generalforsamlingen den 18. marts 1995. 

§ 7 

Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 
flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgene-
ralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende 
midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis speci-
fikke formål er at modvirke konflikters opståen. 

Nuværende § Forslag til ny § 
 
 

 

§ 8 

I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærer-
forening tilfalder de til enhver tid værende midler i kred-
sens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, in-
ventar 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´ særli-
ge fond. 

Nuværende § Forslag til ny § 
 
 

 

§ 9 
Disse vedtægter for kreds 21's særlige fond er vedtaget 
på generalforsamlingen den 15. marts 2013. 

 


