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Vedtægter for Rudersdalkredsen, Danmarks Lærerforenings kreds 26 
 
§ 1    
Kredsens navn er Rudersdalkredsen og udgør kreds 26 af DLF. Hjemstedskommunen 
er Rudersdal Kommune. 
 
§ 2  stk. 1  
Rudersdalkredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes 
pædagogiske, økonomiske og tjenestelige interesser samt styrke sammenholdet mellem 
medlemmerne. 
       stk. 2  
Rudersdalkredsen råder over en særlig fond,  som drives efter særskilte vedtægter. 
 
§ 3  
Som medlem optages enhver, som ifølge DLF's vedtægter (§§ 3 og 10) har ret til at 
være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. 
Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret. 
Enhver indmeldelse modtages under forbehold af DLF's hovedstyrelses godkendelse. 
Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller DLF's kontor med mindst 1 måneds 
varsel til udgangen af et kvartal. 
 
§ 4  stk. 1  
Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af 
et af styrelsen udarbejdet budget for det efterfølgende regnskabsår – eller på en 
ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med samme tidsfrist som for en 
ordinær generalforsamling. 
Arbejdsledige medlemmer og medlemmer på orlov kan opnå kontingentnedsættelse til 
kredsen, såfremt medlemmet opnår nedsættelse af det centrale kontingent til DLF. 
Kontingenter, som skal genopkræves, pålægges et administrationsgebyr, som fastsættes 
af kredsstyrelsen. 
       stk. 2  
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Regnskabet revideres af kredsens kritiske revisorer og af en statsautoriseret eller 
registreret revisor, der udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges 
generalforsamlingen til godkendelse. 
Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for kredsens forpligtelser alene med sit 
indbetalte og forfaldne kontingent til kredsen. 
 
§ 5  
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal. 
Indkaldes til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 ugers varsel ved opslag på 
arbejdspladserne  og på kredsens hjemmeside. Ved indkaldelsen angives foreløbig  
dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. 
 
§ 6  stk. 1  
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Beretning 
3.  Regnskab 



4.  Indkomne forslag 
5.  Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til 
lønnet medhjælp 
6.  Budget og fastsættelse af kredskontingent, herunder bidrag til kredsens 
særlige fond for det følgende kalenderår 
7.  Valg – jvf. Hovedstyrelsens retningslinier - i lige år af:  

a. kredsens 1. kongresdelegeret, som samtidig er valg af kredsens 
formand. 
b. øvrige kongresdelegerede jf. opgørelse fra DLF.   
c. kredsens næstformand. 
d. 3 suppleanter for de kongresdelegerede. Kandidaterne er valgt i 
rækkefølge efter højest opnåede stemmetal. Disse 3 suppleanter er 
samtidig valgt til kredsstyrelsen. 
e. kasserer 
f. 2 medlemmer udenfor kredsstyrelsen som kritiske revisorer. 
g. 1 revisorsuppleant 

8.  Eventuelt 
       stk. 2  
Formand og kasserer kan ikke være samme person. 
       stk. 3  
Forslag, der ønskes sat på dagsorden, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 
3 uger før generalforsamlingen. 
Endelig dagorden med forslag til budget og kontingent udsendes til kredsens medlemmer 
senest 1 uge før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dags-
ordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal jf. dog § 10.  
Skriftlig afstemning foretages, når mindst 1 medlem begærer det. Ved personvalg 
foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal 
vælges. 
 
§ 7  stk. 1  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller styrelsen ønsker det, hvis 
formand eller kasserer træder tilbage inden for valgperioden eller hvis mindst 25 af de 
almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves 
behandlet af generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 1 måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. 
       stk. 2  
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 
dages varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag i "Folkeskolen" eller brev til 
medlemmer, der ikke er tjenestegørende ved kredsens skoler. 
Beslutninger træffes på ekstraordinær generalforsamling som på ordinære. 
 
§ 8  stk. 1  
Kredsen ledes af en styrelse, der består af: 

a) formand 
b) næstformand 
c) kasserer 
d) kongresdelegerede og disses suppleanter 
e) tillidsrepræsentanter fra samtlige skoler og PPR 

 
De under a-d nævnte personer vælges på en generalforsamling jf. § 6. 
 
De under punkt e nævnte personer vælges af og blandt medlemmer på de enkelte 
skoler og i PPR jvf. DLF's regler for valg af tillidsrepræsentant. 



Kontaktpersoner valgt efter DLF’s vedtægter (§ 11) og TR fra UU-Sjælsø deltager i 
relevante møder og har observatørstatus ved kredsstyrelsesmøder. 
       stk. 2  
Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg 
mv. Formanden for et udvalg, der nedsættes af styrelsen, skal være medlem af 
styrelsen. 
Kredsformand, næstformand, kasserer og formænd for faste udvalg udgør styrelsens 
forretningsudvalg. 
Kredsstyrelsen kan udpege en redaktion, der udarbejder medlemsblad, hjemmeside 
og andet materiale. 
       stk. 3  
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde danner medlemmerne på de enkelte 
arbejdssteder i fraktion 1 og 2 en faglig klub under Rudersdalkredsen. 
De faglige klubber udarbejder selv forretningsorden, som skal godkendes af 
kredsstyrelsen. Udgifterne til faglig klub afholdes af over kredsens drift. 
 
§ 9  stk. 1  
Et forslag om et mistillidsvotum til hele eller dele af kredsstyrelsen kan behandles 
på en generalforsamling, hvis regler om varsling mv. er overholdt jf. § 6 og 7. 
Vedtager en generalforsamling forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær 
generalforsamling til afholdelse inden 1 måned (skoleferiere fraregnet) med nyvalg 
af forretningsudvalg. Samtidig med denne indkaldelse udskriver kredsstyrelsen 
valg til prøvelse af kandidaturet for de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer. 
Den således valgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af 
valgperioden (jf. DLF's vedtægter § 10) som sin funktionsperiode. 
       stk. 2  
Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnt 2 måneder eller mindre før den af 
DLF fastsatte periode for ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil. 
 
§ 10 stk. 1  
Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsorden for 
generalforsamlingen, som indkaldes med de for ordinær generalforsamling 
gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for. 
        stk. 2  
Rudersdalkredsen kan med DLF's forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette 
vedtages på en ordinær generalforsamling, indkaldt efter § 5 og 6, på hvilken 
mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer 
stemmer derfor. 
Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
       stk. 3  
I tilfælde af Ruderskredsens opløsning anvendes dens midler efter 
generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse. 
       stk. 4  
Ved kredsens opløsning tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens 
særlige fond, herunder evt. fast ejendom, inventar mv. DLF' særlige fond. 
 
§ 11   
Nuværende vedtægter er vedtaget på Rudersdalkredsens generalforsamling den 
15.03.2012. 
 


