
 

 

Stiftende 

Generalforsamling 2012 
 

 
 
 

Under forudsætning af, at punktet vedr. sammen-
lægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i 
både Allerød Lærerforening og Hørsholm 
Lærerforening indkaldes til  
 

Stiftende generalforsamling 

onsdag den 14. marts 2012 

kl. 18.30 på Lillerød Skole 

Frederiksborgvej 65, 3450 Allerød 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk at tilmelde dig spisning senest d. 8. marts 2012. 
Spisning starter kl. 17. 30. 

 

 

 
 
 
 
5. marts 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allerød - Hørsholm 

Lærerforening 
DLF Kreds 29 
 
Kærvej 8 
3450 Allerød 
Tlf.: 48 17 04 50 
E-mail: 032@dlf.org 



Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 
 

 
 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

 
2. Mødet afvikles efter den endelige dagsorden. 
 
3. Dirigenten sørger for, at der vælges et passende antal stemmeoptællere til 

eventuelle afstemninger, der kræver stemmeoptælling. 
 
4. Dirigenten påser, at generalforsamlingen fremmes, og at god parlamentarisk 

orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens 
afgørelser. 

 
5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten.  
 Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg få ordet, 

ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 
 
6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. 
 
7. Ændringsforslag til de foreliggende forslag skal indleveres skriftligt hos dirigen-

ten.  
 Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes 

til afstemning. 
 
8. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig såfremt 10 

medlemmer eller dirigenten forlanger det. Ved personvalg er afstemningen 
altid skriftlig. 

 
9. Formanden eller et flertal af kredsstyrelsen kan forlange debatten afbrudt for at 

holde et kort møde. 
 
10. Et styrelsesmedlem fører et beslutningsreferat, som underskrives af 

dirigenten og formanden. 
 



Dagsorden 
 

 
 

1. Valg af dirigent 

2. Fastlæggelse af forretningsorden 

3. Fastlæggelse af vedtægter 

4. Valg jvf. vedtægternes § 8 

5. Indkomne forslag 

6. Fastlæggelse af ydelser til styrelsesmedlemmer m.v. 

7. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

8. Eventuelt 

 

 

 

 

 



Økonomi 

 

Ydelser og honorering (fra 1. april - 31. juli 2013). 
Forslag til frikøb fra 1. april 2012 – 31. juli 2013. 

Samlet tildeling 2,31 stilling 
 
Honorering fra 1. april 2012 – 31. marts 2013. 
Kredsstyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg med et årligt forbrug på op til 100 timer. 
Deltagelse i disse udvalg aflønnes med 240 kr. pr. time. (Kredsstyrelsesmedlemmer 
aflønnes ikke særskilt for deltagelse i udvalgsarbejde).  
 
Kredsstyrelsens bevilgede tid kan anvendes til deltidsansættelse ved skolevæsenet, 
eller konverteres til et honorar à 240 kr. pr. time (kvartalsvist udbetalt).  
Foreningen dækker pensionsforpligtigelsen for den frikøbte tid i henhold til gældende 
praksis.  
 
Der ydes et tillæg på 29.500 kr. årligt til formanden, 13.000 kr. til næstformanden, 
14.500 til kommunerepræsentanten, 9.000 kr. til kassereren og 5.100 kr. til andre 
kredsstyrelsesmedlemmer, 3.000 til den pædagogisk ansvarlige, 2.000 til 
arbejdsmiljøansvarlige og 4.000 til sagsbehandleren. Tillægget kompenserer for 
tilfældigt forekommende overarbejde og det tidligere omkostningstillæg.  
Beløbene er opgivet som årlige grundbeløb i 31.3.2000 niveau. 
Desuden er der afsat et beløb på 500 kr. som kompensation for manglende 
mødediæter til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer.  
 
Der er endvidere afsat et beløb i budgettet til dækning af feriefridags-udbetalingen 
for frikøbte timer.  
Frikøb for ikke genvalgte, samt det årlige tillæg, der er betalt af Allerød - Hørsholm 
Lærerforening, kan dækkes til udgangen af skoleåret, mod at den pågældende 
stiller sig til rådighed for kredsstyrelsen. 
 
Ved kredsstyrelsens deltagelse i møder, kurser og konferencer udenfor 
kredskontoret ydes befordringsgodtgørelse til/fra kredskontoret og evt. privaten som 
følger: Indenfor Region Hovedstaden er satsen den samme som offentliggjort af 
Personalestyrelsen for de første 20.000 km. i et kalenderår, satsen for 2012 er  
3,80 kr. pr. km. Udenfor Region Hovedstaden godtgøres det beløb, som en 
standardbillet og evt. pladsbillet koster.  
I særlige tilfælde kan kredsstyrelsen give dispensation.  
 
Til alle medlemmer af Allerød - Hørsholm Lærerforening ydes der 
befordringsgodtgørelse efter foreningens takster samt time- og dagpenge for  
deltagelse i kurser og konferencer med overnatning godkendt af kredsstyrelsen. 



Kontingentforslag 2012 og 2013  

 
For aktive medlemmer i fraktion 1, 2 og 3KC foreslås følgende kontingent:  
 

Til kreds 29: Til DLF - hovedforeningen: 
 

(for perioden 1.4.2012 - 31.12.2013) (vedtaget af kongressen for 2011)* 
 
 
Pr. måned: 255 kr.  Pr. måned: 213 kr.  
Pr. år: 3.060 kr. Pr. år: 2.556 kr. 
 
Samlet månedskontingent: 468 kr. 
 
 
Kontingentet opkræves centralt månedligt. 
 
For pensionister (fraktion 4) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 29.  
Kontingentet til DLF er 71 kr. pr. måned og opkræves centralt. 
 
For særlige medlemmer (fraktion 6) foreslås et kontingent på 0 kr. til kreds 29. 
Kontingentet til DLF er 94 kr. pr. måned og opkræves centralt.  
 

 
Det samlede kredskontingent til kreds 29 forventes at blive  

ca. 1.297.000,- kr. for perioden 1.4-31.12.2012 og 

ca. 1.729.000,- kr. for 2013. 
 

 

 

* Det blev af kongressen for 2011 besluttet, at kontingentrammen er den samme for 
2013.  

 
 
 

 

Medlemstal og fordeling 
 
I Allerød havde vi den 2.1.2012 i fraktion 1 – 2 i alt 379 medlemmer, 72 
pensionister (fraktion 4) og 6 medlemmer i fraktion 6 (særlige medlemmer).  
I Hørsholm havde vi d. 2.1.2012 i fraktion 1 – 2 i alt 195 medlemmer, 61 
pensionister (fraktion 4). 
Tilsammen 574 medlemmer i fraktion 1 – 2, 133 medlemmer i fraktion 4 og 6 
medlemmer i fraktion 6. 
 



 

Allerød - Hørsholm Lærerforening 

Budgetforslag 
1. april 2012 - 31. december 2012 

1. budgetforslag 2013 

    

 

Budget Første 
 

 

1.4-31.12.2012 budget 2013 
 

    

    Indtægter 
   

    Kredskontingent 1.297.000 1.729.000 
 Administrationsbidrag SF 10.000 15.000 
 AKUT-fond 198.000 236.000 
 Bankrente 4.000 10.000 
 

    Indtægter i alt 1.509.000 1.990.000 
 

    

    Udgifter 
   

    Kontingentudgifter 28.000 57.000 
 FAK-kontingent 28.000 57.000 
 

    Styrelsesudgifter 952.000 1.166.000 
 Frikøb / løn 683.000 907.000 
 Feriefridage 5.000 6.000 
 Kompensationstillæg 82.000 111.000 
 Pensionsforpligtelse 102.000 142.000 
 Forpligtelse incl. pension * 80.000 0 
 

    Mødeudgifter 62.800 77.500 
 Kørselsgodtgørelse 9.000 10.000 
 Transport i øvrigt 2.500 3.000 
 Fortæring  8.000 12.000 
 TR-Mødeudgifter 16.000 20.000 
 Faglig klub 15.000 20.000 
 AMR-møder 1.800 2.000 
 Diverse 9.500 9.500 
 Pensionist-ture 1.000 1.000 
 

    Kurser og konferencer 200.000 258.000 
 Generalforsamling 0 12.000 
 Medlemmer på kursus 3.000 4.000 
 



Medlemskursus 100.000 110.000 
 TR-kurser (lige år 2 dage) 45.000 65.000 
 Frikøb (AKUT-fond) 20.000 30.000 
 KS-kurser 30.000 35.000 
 Kongresudgifter 2.000 2.000 
 

    Personaleudgifter 155.200 211.000 
 Sekretær 125.000 172.000 
 Sekretær kursus  3.000 3.000 
 Løn til rengøring 19.000 25.000 
 Feriepenge 2.400 3.000 
 Lønsumsafgift 5.800 8.000 
 

    Kontorhold og EDB 114.500 150.500 
 Kontorartikler 10.000 12.000 
 Kopimaskine og kopiering 27.000 36.000 
 Porto 2.200 4.000 
 Gebyrer bank  800 4.000 
 Gebyrer Dataløn 4.500 7.000 
 Central kontingentopkrævning 24.000 34.000 
 Telefon, bredbånd 12.000 16.000 
 Nyanskaffelser 20.000 20.000 
 Forsikringer 7.000 8.500 
 Abonnementer 5.000 7.000 
 It 2.000 2.000 
 

    Lokaleudgifter 73.000 69.500 
 Husleje 47.000 64.000 
 Husleje Hørsholm 21.500 0 
 Elektricitet 3.500 4.500 
 Rengøring m.v. 1.000 1.000 
 

    Diverse 7.000 9.000 
 PR-konto 1.000 1.000 
 Repræsentation 5.000 6.000 
 Diverse 1.000 2.000 
 

    Revision 10.000 10.000 
 Revision 10.000 10.000 
 

    Udgifter i alt 1.602.500 2.008.500 
 

    Resultat -93.500 -18.500 
 

 
   * Tallet er minimum, hvad der kan udbetales i dobbelt frikøb med mere. 

Note: Bemærk at der er ekstra udgifter, hvis kongresdelegeret ikke er medlem af kredsstyrelsen. 

 


