Vedtægter for
Lyngby-Taarbæk Lærerforening
Danmarks Lærerforening Kreds 22
§1
Lyngby-Taarbæk Lærerforening (LTL), som udgør Danmarks Lærerforenings kreds 22, har til formål at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige og pædagogiske interesser og styrke medlemmernes fællesskabsfølelse.
Stk. 2
Foreningen har hjemstavnskommune i Lyngby-Taarbæk.
Stk. 3
Kreds 22 har en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse kredsvedtægter.
§2
Som medlem optages enhver, der ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3, jfr. § 10,
stk. 3 – 7 har ret til at være medlem. Særlige medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
§3
Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller Danmarks Lærerforenings kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelses godkendelse.
§4
Udmeldelse sker skriftligt til kredsskassereren eller Danmarks Lærerforenings kontor med mindst
én måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober.
Stk. 2
Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned
efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.
Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at restancen er betalt, eller der er truffet bindende
aftale om beløbets afvikling. I øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i § 3.
Stk. 3
Medlemmers pligt til at betale kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer, ophører ikke ved
sletning som medlem af foreningen.
Ved genindmeldelse som almindeligt medlem opnås først ret til juridisk og økonomisk bestand fra
Danmarks Lærerforening efter 1 års ubrudt medlemsskab.
§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar/marts måned og indkaldes ved opslag
på skolerne med mindst 14 dages varsel.
Medlemmer uden fast tjenestested indkaldes ved meddelelse i Skolenyt med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen med angivelse af navnene på medlemmer, der er foreslået som kandidater ved valg,
bekendtgøres ved opslag på skolernes lærerværelser senest 3 dage før generalforsamlingen.
Dog kan opstilling af kandidater også ske på selve generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt anmoder kredsstyrelsen derom, eller
når kredsstyrelsen finder anledning dertil. Generalforsamlingen indkaldes med mindst én uges varsel til afholdelse senest 4 uger efter (skoleferier dog fraregnet), og senest 6 uger efter, at anmodningen er modtaget.
Stk. 2
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemmes.
§6
Foreningen ledes af en kredsstyrelse på 7 medlemmer. Alle valg gælder for 2 år og falder sammen
med valget til Danmarks Lærerforenings kongres.
Formanden vælges på generalforsamlingen. På det følgende kredsstyrelsesmøde konstituerer kredsstyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Kredsen tegnes i økonomisk henseende af kredskassereren i forening med kredsformanden eller
næstformanden. Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§7
Generalforsamlingen vælger delegerede og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres i henhold til udsendte retningslinier.
Der vælges 2 suppleanter, der samtidig er medlem af kredsstyrelsen.
§8
Generalforsamlingen vælger formand og kredsstyrelse i henhold til de af Danmarks Lærerforenings
udsendte retningslinier.
§9
Enhver skole og Skolepsykologisk Rådgivning vælger en tillidsrepræsentant og en stedfortræder for
denne blandt medlemmerne på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantregler.
Kredsstyrelsen sørger for at orientere tillidsrepræsentanterne om kredsens arbejde. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovestyrelsen.
Stk. 2
Tillidsrepræsentanten vælges i marts i lige år, og valget er gældende for de 2 følgende skoleår.
Der vælges en suppleant for tillidsrepræsentanten.
§9A
Ungdomsskolen vælger en kontaktperson og en suppleant, jfr. Danmarks Lærerforenings § 11 A.
Disse vælges efter samme retningslinier som tillidsrepræsentanter.

§9B
Arbejdsledige, der er almindelige medlemmer, jfr. § 2, vælger en kontaktperson og en stedfortræder, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 B.
Valget gælder for et år fra den 1. august.
Kredsstyrelsen sørger for at orientere kontaktpersonen om kredsens arbejde. Kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne i sit valgområde og kredsstyrelsen.
§9C
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne skal
medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder danne en faglig klub.
Klubben fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af kredsstyrelsen.
Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.
Stk. 2
Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktpersonen varetager forbindelsen til kredsstyrelsen.
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 klubbens drift.
§9D
Den lokale afdeling af Lederforeningen organiseres i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter.
§ 10
Kredsstyrelsen varetager medlemmernes økonomiske interesser over for Lyngby-Taarbæk Kommune gennem den af Lyngby-Taarbæk sogneråd meddelte forhandlingsret af september 1918 og over
for andre skolemyndigheder gennem Danmarks Lærerforening.
§ 11
Foreningen udgiver medlemsbladet SKOLENYT, hvis redaktion udpeges af kredsstyrelsen.
§ 12
Kredsstyrelsen bekendtgør med mindst 8 dages varsel tid, sted og dagsorden for møder og sammenkomster ved opslag på samtlige skoler og om muligt i SKOLE-NYT.
§ 13
Godtgørelse til kredsstyrelse, tillidsrepræsentanter og redaktion fastsættes for et år ad gangen af den
ordinære generalforsamling.
§ 14
Kontingent for det kommende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves sammen med kontingentet til Danmarks Lærerforening.

Stk. 2
Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Lyngby-Taarbæk Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 22`s forpligtelser, alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.
§ 15
Foreningens reviderede regnskab skal forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kontingentåret følger regnskabsåret.
Kontingentet betales månedsvis forud for fraktion 1, 2 og 6.
Fraktion 3 opkræves centralt af DLF.
Medlemmer af fraktion 4 betaler kontingent halvårlig forud – primo januar og juli. Opkrævning/betaling sker via PBS og følger betalingsfristerne fra DLF. Der kan ved skriftlig aftale mellem
medlem og kreds betales helårligt – primo januar.
Til at gennemgå regnskabet vælger generalforsamlingen hvert år 2 revisorer samt 2 suppleanter for
disse.
§ 16
Lyngby-Taarbæk Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 22, kan med hovedstyrelsens
forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter
de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken 2/3 af generalforsamlingens almindelige medlemmer (inklusive stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3´s flertal for
forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
Stk. 2
I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.
Stk. 3
Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond.
§ 17
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2013

