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VEDTÆGTER  

FOR  

BORNHOLMS LÆRERFORENING 
 
 
§ 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, 

udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 
 
 
§ 2  Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes pædagogiske, økonomiske og 

tjenstlige interesser over for Bornholms Regionskommune samt den bornholmske 
offentlighed. 

 
   Stk. 2. Dette formål søges blandt andet nået ved: 

1. Deltagelse i pædagogisk planlægningsarbejde på lokalt plan. 
2. Udsendelse af BLF-tema og BLF-info samt vedligeholdelse og opdatering af 

kredsens hjemmeside. 
3. Rådgivning og vejledning til medlemmer, som i deres egenskab af lærer måtte 

ønske kredsens bistand. 
4. Afholdelse af møder og konferencer af pædagogisk, faglig og organisatorisk 

karakter. 
5. Samarbejde med andre lokale lærer-, tjenestemands- og lønmodtager-

organisationer. 
6. Samarbejde med lokale organisationer med kulturelle og andre almennyttige 

formål. 
7. Stillingtagen til samfundsmæssige emner. 
8. Økonomisk støtte til medlemmer og organisationer i konflikt, jvf. § 9. 

 
 
§ 3 Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 har 

ret til medlemskab. 
 

Stk. 2. Indmeldelse sker på Danmarks Lærerforenings indmeldelsesformular gennem 
tillidsrepræsentanten, direkte til kredskontoret eller via DLF’s online indmeldelse på 
DLF’s hjemmeside. 

 Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. 
 
  Stk. 3. Udmeldelse sker skriftligt til kredskontoret eller DLF's medlemsadministration 

med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. 
 
 Stk. 4. 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 procedure, som fastsættes af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, jvf. 
Danmarks Lærerforenings vedtægter § 5. 
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  Stk. 5. Det enkelte medlem af foreningen hæfter overfor Bornholms Lærerforenings 
forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til Bornholms 
Lærerforening. 

 
 
§ 4  Generalforsamlingen er lærerforeningens øverste myndighed. 
 
 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned 

og indkaldes ved opslag på skolerne og annoncering i den bornholmske dagspresse, 
Folkeskolen samt på Bornholms Lærerforenings hjemmeside med tre ugers varsel. 

 Stk. 3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt senest 10 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 Forslag skal være underskrevet af mindst 8 medlemmer eller samtlige lærere ved en 
skole. 

 
 Stk. 4. Endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før generalforsamlingen. 
 
§ 5 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formalia. 
3. Vedtagelse af forretningsorden.    
4. Beretning. 
5. Indkomne forslag. 
6. Regnskab. 
7. Budget og fastsættelse af kontingent, herunder kontingent til faglig klub på den 

enkelte skole. 
8. Valg af op til 5 medlemmer til kredsstyrelsen i henhold til § 6. (Kun i lige år). 
9. Valg af 2 suppleanter til kredsstyrelsen (Kun i lige år). 
10. Valg af 2 revisorer samt suppleanter for disse. (Kun i lige år). 
11. Eventuelt. 

 
 
§ 6 Valg af kredsformand, næstformand, kasserer, og valg af øvrig kredsstyrelse 

gennemføres i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen før hver 
valggeneralforsamling udsendte retningslinier, jvf. Danmarks Lærerforenings 
vedtægter § 10 på følgende måde: 

 
1. Valg af kredsformand. 

Kredsformanden er medlem af kongressen. 
2. Valg af næstformand.   

Næstformanden er medlem af kongressen. 
3. Valg af kasserer. 

Kassereren er 1. suppleant til kongressen. 
4. Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer. 
5. Valg af 2 suppleanter for kredsstyrelsen. 
6. Valgbare med stemmeret til valg af formand er alle ordinære medlemmer. 

Valgbare med stemmeret til valg af næstformand, kasserer, 
kredsstyrelsesmedlem og kredsstyrelsessuppleant er alle ordinære medlemmer 
i fraktion 1, 2 og 4. 
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 Stk. 2. Kandidatforslag skal ledsages af tilsagn fra kandidaten om, at vedkommende er 
villig til at modtage valg. 

 Alle valg gælder fra 1. april i alle lige årstal og 2 år frem. 
 
 
§ 7 Kredskontingentet, kontingent for pensionister og bidrag til BLF FONDEN fastsættes af 

generalforsamlingen. 
 

Stk. 2. Pensionister, der er fyldt 75 år, er kontingentfri. 
 
 Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsstyrelsen finder det ønskeligt, 

eller når mindst 30 medlemmer kræver det og indsender forslag til dagsorden. 
 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at 

begæring er fremsat. 
 
 Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, dog 

fraregnet ferier. 
 
 Stk. 3. Mistillidsvotum behandles jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10 stk. 12. 
 
 
§ 9 Som en del af kredsen råder Bornholms Lærerforening over en særlig fond "BLF 

FONDEN", hvis vedtægter er optaget som bilag A til nærværende vedtægter. 
 
 Stk. 2. Som en del af kredsen råder Bornholms Lærerforening over en særlig fond 

"SÆRLIG FOND FOR DLF's KREDS 71" med standardvedtægter udformet af Danmarks 
Lærerforening og optaget som bilag B til nærværende vedtægter. 

 
 
§ 10 Valg af kredsstyrelsen gælder for 2 år og falder sammen med kongressens valgperiode. 
 
 Stk. 2. Valgte hovedstyrelsesmedlemmer, bosiddende på Bornholm, tiltræder 

kredsstyrelsen uden stemmeret.  
 
 Stk. 3. Ved stemmelighed i kredsstyrelsen er formandens stemme afgørende. 
 
 Stk. 4. Ved formandens varige forfald indkaldes til ekstraordinær 

valggeneralforsamling. 
 
 Stk. 5. Ved næstformandens, kassererens eller et menigt kredsstyrelsesmedlems varige 

forfald indkaldes suppleanter i den på generalforsamlingen valgte rækkefølge. Såfremt 
forfaldet omhandler næstformanden eller kassereren, foretages herefter ny 
konstituering indenfor kredsstyrelsen. 

 
 
§ 11 Den på generalforsamlingen valgte formand, næstformand og kasserer udgør 

forretningsudvalget, som varetager ledelsen af diverse faste udvalg. 
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 Stk. 2. Den nyvalgte kredsstyrelse vedtager sin forretningsorden på det første møde i 
april. 

 
 
§ 12 Kredsstyrelsens kontakt til de enkelte tjenestesteder formidles gennem 

tillidsrepræsentanterne. 
 
 Stk. 2. De ansatte, tilhørende Danmarks Lærerforenings overenskomstgrupper i 

Fraktion 1 og Fraktion 2, vælger på medlemsmøde i marts måned (kun i lige år) blandt 
medlemmer af Bornholms Lærerforening med mindst halvt års ansættelse i 
kommunen i stilling uden tidsbegrænsning en tillidsrepræsentant for den skole, ved 
hvilken de er ansat, samt en suppleant for denne tillidsrepræsentant. 

 Den hidtidige tillidsrepræsentant foranlediger valg afholdt, således at han/hun senest 
1. april kan meddele Bornholms Lærerforenings kontor navnet på den valgte på den 
tilsendte anmeldelsesblanket. 

 
 Stk. 3. Arbejdsledige medlemmer kan vælge tillidsrepræsentanter efter 

kredsstyrelsens nærmere bestemmelser, jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 
11B. 

 
 Stk. 4. Valget er gældende fra 1. august. 
 
 Stk. 5. Kredsstyrelsen udsender inden 1. marts i valgår regler vedr. valg af 

tillidsrepræsentant samt suppleant. 
    Kredsstyrelsen indkalder tillidsrepræsentanterne til møde mindst 4 gange årligt. 
 
 
§ 13 Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt 

medlemmerne danner Bornholms Lærerforenings medlemmer i fraktionerne 1 og 2 
ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub under Bornholms Lærerforening. 

 
Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. 

 
TR / kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. 

 
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. 

 
Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med 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 klubbernes drift. 
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§ 14 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på 
dagsordenen for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 
af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. 

 
 
§ 15 Bornholms Lærerforening kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun 

opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære 
generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens 
tilstedeværende almindelige medlemmer stemmer der for. 

 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 foreningens opløsning anvendes dens midler efter 

generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter foreningens formålsbestemmelse. 
 
 Stk. 3. Ved foreningens opløsning tilfalder de til enhver tid værende midler i kreds 71's 

særlige fond (herunder fast ejendom, inventar etc.) Danmarks Lærerforenings særlige 
fond. 

 
 

************* 
 
 
 Nærværende vedtægter træder i kraft ved vedtagelsen. 
 
 
 
 Rønne, den 21. marts 2014  
 
 
 
 
 …………………………………..                    ………………….………………… 
 Finn Jacobsen, dirigent    Christian F. Jeppesen, formand 
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BILAG A 

 

Vedtægter for BLF FONDEN. 

Jvf. Vedtægter for BORNHOLMS LÆRERFORENING § 9 stk. 1. 

 

 

§ 1.   Fondens midler tilvejebringes ved beslutning på en gene-

  ralforsamling i forbindelse med vedtagelse af kontingen-

  tet. 

 

§ 2.1.   Kredsstyrelsen for Bornholms Lærerforening kan vedtage at 

  BLF FONDEN kan yde støtte til et af de i §§ 3, 4, 5 og 6 

  nævnte formål, såfremt støtten til et bestemt formål ikke 

  overstiger halvdelen af de midler, der til enhver tid er 

  i fonden. 

 

§ 2.2.   En generalforsamling i Bornholms Lærerforening kan dispo-

  nere over samtlige midler i BLF FONDEN, såfremt et punkt 

  herom er optaget på dagsordenen. 

 

§ 3.1.   BLF FONDEN kan yde støtte til: 

§ 3.1.1. Konfliktramte og aktionerende medlemmer af DLF. 

§ 3.1.2. Konfliktramte medlemmer af andre LC-organisationer. 

 

§ 3.2.   BLF FONDEN kan inden for Bornholms amt yde støtte til: 

§ 3.2.1. Konfliktramte lønmodtagere. 

§ 3.2.2. Konfliktramte lønmodtagerorganisationer. 

 

§ 4.     BLF FONDEN kan yde støtte til aktioner og kampagner i- 

  værksat af Bornholms Lærerforening. 

 

§ 5.     BLF FONDEN kan yde støtte til lokale kulturelle organisa-

  tioner og enkeltarrangementer, der har relation til ar- 

  bejdet i folkeskolen. 

         Støtten ydes kun efter ansøgning. 

 

§ 6.     BLF FONDEN kan yde støtte til humanitære organisationer, 

  der specielt arbejder for at tilgodese børn. 

         Støtten ydes kun efter ansøgning. 

 

§ 7.     Enhver beslutning om støtte skal offentliggøres i Kreds-

  nyt. 

 

§ 8.     En generalforsamling i Bornholms Lærerforening kan ved  

  ændring af vedtægterne beslutte at nedlægge BLF FONDEN. I 

  så fald beslutter generalforsamlingen, hvorledes de re- 

  sterende midler i fonden anvendes. 

 

§ 9.     Disse vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af  

  DLF. 

 

          Rønne, den 29. november 1989. 

 

 

         .........................   ...................... 

         Bent-Ole Hansen, dirigent   Finn Jakobsen, formand 
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Bilag B 
 

 
Vedtægter for Særlig Fond for DLF’s Kreds 71 

 

 
Standardvedtægt for Særlig Fond i kredse med medlemmer, der efter Danmarks 
Lærerforenings vedtægter bidrager til foreningens særlige fond. Fastsat af 
hovedstyrelsen i medfør af Danmarks Lærerforenings vedtægters § 9, stk. 9. 
 
§ 1 
Kreds 71's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en 
given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 
2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. 
 
§ 2 
Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og 
ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3. 
 
Fondens midler kan ikke overføres 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 kredsstyrelsen. 
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
 
Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af 
administrationsudgifter. 
 
Administrationsudgifterne bør minimeres mest muligt. Disse kan omfatte betaling til 
regnskabsføring, herunder brug af EDB, revisionshonorar og kurtager ved køb og salg af 
fondsbørsnoterede værdipapirer. 
 
§ 4 
Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægters § 9, stk. 9. 
 
Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 
 
§ 5 
Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte 
medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 
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§ 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 tilbagebetale 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 kredsstyrelsen med 
2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen 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 værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar 
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´ særlige fond. 
 
§ 9 
Disse vedtægter for kreds 71's særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 15. 
marts 2013. 
 
 
 
Rønne, den 15. marts 2013 
 
 
 
_____________________________________  ____________________________________ 
Finn Jakobsen, dirigent   Christian F. Jeppesen, formand 
 


