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§ 5  
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets 

første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne og på 
Kredsens hjemmeside, med mindst tre ugers varsel. 

Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden og 
angivelsen af en frist for indsendelsen af punkter til den 
endelige dagsorden. 

 
 

 

§ 5  
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets 

første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne og på 
Kredsens hjemmeside, med mindst tre ugers varsel. 

Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden og 
angivelsen af en frist for indsendelsen af punkter til den 
endelige dagsorden. 

 
Tekst med rødt foreslås udeladt. 

 

 

§ 5 stk. 4 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt 
foreligge hos formanden senest 10 dage før 

generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden og en 
oversigt over det reviderede regnskab for det foregående 

regnskabsår bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 
fem dage før generalforsamlingen. 

 

§ 5 stk. 4 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt 
foreligge hos formanden senest 10 dage før 

generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden og en 
oversigt over det reviderede regnskab for det foregående 

regnskabsår bekendtgøres ved opslag på skolerne på 
kredsens hjemmeside senest fem dage før 

generalforsamlingen. 
 
Tekst med rødt foreslås slettet erstattes af tekst med blåt. 

 

 

§ 9 
Kredsen ledes af en styrelse på 7 medlemmer, som vælges 

på generalforsamlingen i lige år for en toårig periode med 
tiltrædelse førstkommende 1.april. Der vælges tre 
suppleanter til styrelsen, to kritiske revisorer og en 

revisorsuppleant. 

 

§ 9 
Kredsen ledes af en styrelse på 7  6 medlemmer, som 

vælges på generalforsamlingen i lige år for en toårig 
periode med tiltrædelse førstkommende 1.april. Der 
vælges tre suppleanter til styrelsen, to kritiske revisorer og 

en revisorsuppleant. 



 
Antallet ændres fra 7 til 6 medlemmer. 
 

 

§ 10 
Frikøb ved fratrædelse af generalforsamlingsvalgte 
kredsstyrelsesmedlemmer: 

1) Der afsættes midler til yderligere frikøb ud over perioden 

1/4- 31/7 således: opsparingen starter efter 4 år i 
kredsstyrelsen med frikøb på minimum 68 %. For hvert år 
herefter opspares 1 måned når frikøbet fortsat er minimum 
68 %. 

2) I tilknytning hertil opspares 1000 kr. pr. opsparet måned, i 
alt max. 12 måneder, til dækning af: kursusudgifter, bøger, 
transport til kurser, diæter i forbindelse med kurser. 

3) Beløbet under pkt. 2 udbetales efter konkret ansøgning. 

stk. 2 
Der ydes til samtlige KS-medlemmer et skatte- og AM-

bidragspligtigt honorar, der fra året 2011 ydes i forhold til 
opgave- og ansvarsfordeling. Den samlede honorarsum udgør 
DKK. 170.000 (i '00-kroner). Der reguleres med den til 

enhver tid gældende reguleringsprocent (01.04.2015 er 
reg.% 1,305367) 

I forbindelse med konstituering og opgavefordeling foretager 
Kredsstyrelsen fastsættelse af honoraret, opgjort som den 
samlede honorarsum, delt med antallet af frikøbstimer. 

Honoraret skal sikre at de tillidsvalgte ikke lider løntab ved 
indtrædelse i Kredsstyrelsen. 

”KS-tillægget før skat” er for overenskomstansatte lærere 
pensionsberettiget med den til enhver til gældende 
pensionsprocent. Pensionsbeløbet indbetales månedsvis til 
Lærerpension, samtidig med udbetalingen af tillægget. 
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Frikøb ved fratrædelse af generalforsamlingsvalgte 
kredsstyrelsesmedlemmer: 

1) Der afsættes midler til yderligere frikøb ud over perioden 

1/4- 31/7 således: opsparingen starter efter 4 år i 
kredsstyrelsen med frikøb på minimum 68 %. For hvert år 
herefter opspares 1 måned når frikøbet fortsat er minimum 
68 %. 

2) I tilknytning hertil opspares 1000 kr. pr. opsparet måned, i 
alt max. 12 måneder, til dækning af: kursusudgifter, bøger, 
transport til kurser, diæter i forbindelse med kurser. 

3) Beløbet under pkt. 2 udbetales efter konkret ansøgning. 

stk. 2 
Der ydes til samtlige KS-medlemmer et skatte- og AM-

bidragspligtigt honorar, der fra året 2011 ydes i forhold til 
opgave- og ansvarsfordeling. Den samlede honorarsum udgør 
DKK. 170.000 (i '00-kroner). Der reguleres med den til 

enhver tid gældende reguleringsprocent. (01.04.2015 er 
reg.% 1,305367) 

I forbindelse med konstituering og opgavefordeling foretager 
Kredsstyrelsen fastsættelse af honoraret, opgjort som den 
samlede honorarsum, delt med antallet af frikøbstimer. 

Honoraret skal sikre at de tillidsvalgte ikke lider løntab ved 
indtrædelse i Kredsstyrelsen. 
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Lærerpension, samtidig med udbetalingen af tillægget. 



Tillægget udbetales månedsvis. Tillægget udbetales månedsvis. 
 
Stk. 1 i paragraffen foreslås ophævet, og angivelsen af 

reguleringsprocenten slettes. 

  

 
§ 16. 
Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens 

generalforsamling d. 28. april 1986 og ændret på 
generalforsamlingerne d. 4.12.1990, d. 2.12.1991, d. 
25.3.1992, d. 23.2.1994, d. 30.3.1995, d. 27.3.1996, d. 

29.3.2001, d. 20.3.2002, d. 24.3.2004, d. 9.3.2005, d. 
28.3.2007, d. 16.3.2010, d.15.3.2011, d.14.3.2012, d.12.3 
2013 og d.11.3 2015. 

 
§ 16. 
Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens 

generalforsamling d. 28. april 1986 og ændret på 
generalforsamlingerne d. 4.12.1990, d. 2.12.1991, d. 
25.3.1992, d. 23.2.1994, d. 30.3.1995, d. 27.3.1996, d. 

29.3.2001, d. 20.3.2002, d. 24.3.2004, d. 9.3.2005, d. 
28.3.2007, d. 16.3.2010, d.15.3.2011, d.14.3.2012, d.12.3 
2013, og d.11.3 2015 og d.15.3.2016. 

 
Redaktionel ændring. 
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