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Der indkaldes hermed til 

Generalforsamling i 

Frederiksberg Kommunelærerforening 

Torsdag den 15. marts 2012 kl.17.30 

På Ny Hollænderskolen 

Hollændervej 3 

Endelig dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Fastlæggelse af forretningsorden for FKFs generalforsamling. 

3. Beretning. 

4. Regnskab for FKF, herunder delregnskab for understøttelseskassen 

og for FKF´s særlige fond for sidste regnskabsår. 

5. Vedtægtsændringer. 

6. Indkomne forslag. 

7. Budget for FKF og fastsættelse af almindeligt kontingent til FKF og 

særlige kontingenter til FKF til de formål, der er beskrevet under § 2, 

pkt. e) og g) i vedtægterne. 

8. Valg i henhold til § 10 

9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter til revision af de i punkt 3 

     nævnte regnskaber. 

10.Evt. 

 

Generalforsamlingen begynder med spisning fra kl. 17. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Forslag til forretningsorden for FKF’s generalforsamling 

 

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

 

2. Konsulenten skriver beslutningsprotokol af mødet. 

 

3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. tillidsmænd, til at bistå ved stemmeoptælling. 

 

4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Hvis formandens beretning indeholder punkter, 

hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, foretages afstemning om den samlede 

beretning efter behandlingen af disse punkter. 

 

5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 

Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 

 

6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 

forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg, begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en 

kort svarreplik.  

 

7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne 

bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes 

straks eller efter de indtegnede talere. 

 

8. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge 

forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.  

 

9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog vedtægternes § 6 og § 17. 

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 1 medlem begærer skriftlig 

afstemning. 

 

10. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 16/3 2010 
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Forslag til vedtægtsændringer: 

 

§ 7       Ordinær generalforsamling. 

      Ordinær generalforsamling afholdes i februar / marts. Indkaldelse sker ved     

      opslag på skolerne med mindst 4 ugers varsel og på Folkeskolen.dk i   

      Folkeskolen (udgår) med mindst 3 ugers varsel. 

 

§ 8 A. Blandt de fremmødte medlemmer udloddes på generalforsamlingen 5  

                    rejselegater på hver kr. 2.000,- Denne udlodning foretages 

 uafhængigt af den i § 13 B, pkt. f) fastsatte udlodning fra 

 Frederiksberg Kommunelærerforenings understøttelseskasse. 

 (udgår) 

  

§ 10 Valgene foregår på følgende måde: 

 I separate afstemningsrunder vælges 

 

 a) Formand, der samtidig er automatisk valgt som delegeret til 

DanmarksLærerforenings kongres. 

I tilfælde af at kredsformanden er medlem af Danmarks 

Lærerforenings Hovedstyrelse vælges 4 kongresdelegerede. 

 

 b) 7 bestyrelsesmedlemmer. 

 c) 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 d) 3(4) 2 (Udgår) delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres og 3 

2(udgår) suppleanter, disse vælges blandt de 7 bestyrelsesmedlemmer. 

1. suppleant til kongressen er den af de tilbageværende, der har fået 

flest stemmer i runde b   osv.  

 

 d) 2 suppleanter til bestyrelsen.(udgår) 
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Hvis der umiddelbart før valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal påbegyndes, 

ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er de opstillede automatisk valgt, og 1. og 2. 

suppleant vælges efter forslag fra generalforsamlingen. 

 

I tilfælde af stemmelighed foretages der bundet omvalg. Såfremt der stadig er stemmelighed, 

foretages lodtrækning. 

 

Valg i henhold til denne paragraf foretages efter de af DLF fastsatte regler, som udsendes forud for 

valget. 

 

§ 13B  f)   Blandt FKF's medlemmer i fraktion 1, 2 og 4, der har været optaget i foreningen i 

fulde 3 år, udloddes hvert år på den ordinære generalforsamling maksimalt 10 

rejselegater på kr. 2.000,00. 

- Når et medlem har vundet en rejseportion, udgår det ved de  

 følgende lodtrækninger. 

- Medlemmer, der er i kontingentrestance pr. 1.3., kan ikke deltage i årets 

lodtrækning. 

- Medlemmer, der er udtrådt af foreningen inden lodtrækningen, kan ikke deltage i 

lodtrækningen. 

- Bestyrelsen forestår lodtrækningen og drager omsorg for, at de udtrukne 

medlemmer får direkte besked om rejseportionen og de skattemæssige 

konsekvenser. (Udgår og erstattes af nedenstående) 

 

§ 13B           f)   Blandt de fremmødte medlemmer udloddes på den ordinære 

                    generalforsamling 5 rejselegater på hver kr. 2.000,-   
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Forslag til Budget for 2012 

   

Kontingent uændret 

Indtægter 
    

Lokal kontingent for fraktion 1 og 2     2.825.400 kr. 

              

Lokal kontingent for fraktion 4      53.460 kr. 

              

Lokal kontingent for fraktion 6   3.000 kr. 

              

              

Kontingent til FKF i alt     2.881.860 kr. 

              

Skøn ved renteindtægter og udbytter i alt       60.000 kr. 

UTF-midler       160.000 kr. 

Særlig fond       30.000 kr. 

              

Indtægter i alt       3.131.860 kr. 

Udgifter 

     Kontingenter: HØ og øvrige kontingenter   20.000 kr. 

              

Frikøb   800.000 kr. 

Aktiviteter:       455.000 kr. 

  Transport 12.000     

  Klubmøder/DL 25.000     

  Bestyrelse  15.000     

  Andre møder 20.000     

  Repræsentation/jubilæum 20.000     

  Pensionistaktiviteter 48.000     

  Medlemskurser 50.000     

  1. maj 5.000     

  Lærervolley 10.000     

  Kampagner 250.000     

  I alt   455.000     

              

Kurser, kongres og konferencer:   367.000 kr. 

  TR/AMR kursus 250.000     
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  TR/AMR Temadage 20.000     

  Best. Internat 20.000     

  Andre kurser 30.000     

  Kongres 15.000     

  Generalforsamling 32.000     

  I alt   367.000     

Personale           

  Løn/skat (konsulent) 520.000   810.000 kr. 

  Pension 90.000     

  KLF sekretariat 30.000     

  Feriepenge/feriegodtgørelse 15.000     

  ATP 5.000     

  Konsulent bistand 100.000     

  Lønsumsafgift 50.000     

  I alt   810.000     

              

Kontor og EDB       210.000 kr. 

              

Lokaleudgifter       200.000 kr. 

              

FKF-nyt og hjemmeside     70.000 kr. 

              

Revision         30.000 kr. 

              

Gebyrer         65.000 kr. 

      

Henlæggelse til formuen   104.860 kr. 

              

Udgifter i alt       3.131.860 kr. 

Resultat       0 kr. 

 



8 

 

 

Bilag til budgettet 

 

1) Foreningen har en fuldtidsansat sagsbehandler som aflønnes ifølge overenskomst med 

sammenslutningen af DLF-kredse med ansatte sagsbehandlere (SAKS). 

 

2) Formanden er fuldtidsfrikøbt og aflønnes med den centralt fastsatte 

overenskomstmæssige løn for skoleledere. 

 

3) Foreningen består af syv bestyrelsesmedlemmer undtaget formanden. De har tilsammen et 

frikøb på 3219 timer.  

 

4) 21 tillidsrepræsentantsuppleanter frikøbes hver 20 timer, i alt 420 timer. 

 

5) Næstformanden modtager et vederlag på kr. 50.000 kr. Bestyrelsesmedlemmer ud over 

formand og næstformand kompenseres for manglende undervisningstillæg proportionelt 

med antallet af frikøbstimer ifølge gældende overenskomst og i forhold til tjenestegrad. 

 

6) Såfremt bestyrelsen frikøbes til andre opgaver, tilfalder dette frikøb FKF. 
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Budget 1. januar - 31. marts 2013  

 Indtægter 

Lokal kontingent for  fraktion 1 og 

2    706.350 kr. 

fra 01.01.2013 - 31.03.2013         

Lokal kontingent fraktion 4       13.365 kr. 

Lokal kontingent fraktion 6      750 kr. 

       Kontingenter i alt       720.465 kr. 

Skøn ved renteindtægter i 

alt     15.000 kr. 

UTF-midler       40.000 kr. 

Særlig fond       7.500 kr. 

Indtægter i alt       782.965 kr. 

Udgifter 

Kontingenter: HØ og øvrige 

kontingenter 5.000 kr. 

Frikøb 

   

  200.000 kr. 

Aktiviteter:       113.750 kr. 

Kurser og konferencer: 

 

  91.750 kr. 

Personale       202.500 kr. 

Kontor og EDB       52.500 kr. 

Lokaleudgifter       50.000 kr. 

FKF-nyt og hjemmeside     17.500 kr. 

Revision         7.500 kr. 

Gebyrer         16.250 kr. 

Udgifter i alt       756.750 kr. 

  

   

  

 

  

Resultat         26.215 kr. 

 


