
Vedtægter for Pædagogisk LæringsCenterForening - PLCF  

Lokalkreds Midtjylland, som dækker flg. kommuner: 

 

Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, 

Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, 

Syddjurs, Viborg, Thisted 

 

Vedtægter  

§ 1 Vision 

 

PLCF- Pædagogisk LæringsCenterForening, Lokalkreds Midtjylland, er en lokalkreds under 

Pædagogisk LæringsCenterForening 

  

Foreningens vision er:  

 

– PLCF er et netværk for videndeling og sparring omkring udvikling af skolens pædagogiske 

læringscenter i alle dets former 

– PLCF tilbyder kompetenceudvikling og faglige arrangementer indenfor områder nævnt i 

bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter 

– PLCF er en aktiv stemme i udviklingen af folkeskolen 

– PLCF arbejder for at bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for medarbejdere på de 

pædagogiske læringscentre 

 

Formålet søges virkeliggjort gennem samarbejde mellem lokalkredsene, repræsentantskabet 

og Landsstyrelsen samt eksterne samarbejdsparter. 

 

 

§ 2 Medlemskab  

Som medlem kan optages enhver, der er medlemsberettiget til Pædagogisk 

Læringscenterforening. Ved indmeldelse i PLCF tilknyttes man lokalkredsen i ens 

arbejdskommune. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til Landsforeningens kasserer inden 1. januar.  

 

§ 3 Kontingent 

PLCF opkræver kontingent i henhold til repræsentantskabets beslutninger. ¼ af kontingentet 

tilfalder lokalafdelingen til dækning af denne aktiviteter.  

Regnskabsåret er fra 1. januar – 31. december.  

Det reviderede regnskab tilstilles lokalkredsen senest den 1. marts.  

 

 

§ 4 Tegningsregler 

1. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i forening. 

 

2. Foreningens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt, idet en sådan 

fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger, 

a. at udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at tegne foreningen i 

økonomiske anliggender; og 

 

b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne 

disponere over foreningens konti og depoter via elektroniske bankprodukter 

samt til at indgå aftaler herom. 

 

3. Ved beløb under kr. 5.000 kan kassereren alene underskrive. 

 

  



§ 5 Generalforsamling  

Generalforsamlingen er lokalkredsens højeste myndighed.  

Alle sager afgøres af de fremmødte medlemmer ved almindeligt stemmeflertal undtagen ved 

vedtægtsændringer (se § 10) og ved opløsning af lokalkredsen (se § 11). Ved stemmelighed er 

formandens stemme afgørende.  

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes ved opslag i 

LæringsCentret med 4 ugers varsel, ved opslag på plcf.dk samt ved udsendelse af nyhedsbrev 

til kredsens medlemmer. Det reviderede regnskab vil være at finde på 

http://viborgkonferencen.dk/generalforsamling.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, sendes eller mailes til formanden senest 

14 dage før generalforsamlingen.  

Hvis formanden ikke inden fristens udløb modtager forslag til generalforsamlingens pkt. E, er 

den udsendte, foreløbige dagsorden at betragte som endelig, og yderligere vil ikke blive 

udsendt. Indkomne forslag vil kunne ses på http://viborgkonferencen.dk/generalforsamling. 

 

Nedenstående punkter skal være indeholdt i dagsorden for den ordinære 

generalforsamling:  

A. Valg af dirigent  

B. Formandens beretning 

C. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

D. Fremlæggelse af budgetforslag 

E. Indkomne forslag 

F. Valg 

G. Evt. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst én uges og højest 4 ugers 

varsel:  

1. når mindst 10% af lokalkredsens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til 

lokalkredsen  

2. hvis et flertal af lokalkredsbestyrelsen ønsker det  

3. hvis lokalkredsens formand ønsker det  

4. hvis landsstyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom til lokalkredsen 

  

Sager på den ekstraordinære generalforsamling afgøres ved almindeligt stemmeflertal.  

Både på den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling er alle personvalg skriftlige, 

hvis der er mere end én kandidat opstillet.  

Alle andre afstemninger er ligeledes skriftlige, hvis blot ét medlem ønsker det.  

 

§ 6 Lokalkredsbestyrelsen  

Lokalkredsbestyrelsen består af 1 formand og 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer.  

På den ordinære generalforsamling vælges hvert 2. år (- år med ulige endetal)  

a) formand  

b) 2 bestyrelsesmedlemmer  

c) Eventuelt 1 første- og 1 andensuppleant  

d) 1 revisor og 1 revisorsuppleant  

 

På den ordinære generalforsamling vælges hvert 2. år (- år med lige endetal)  

e) 3 bestyrelsesmedlemmer  

 

Lokalkredsbestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand, sekretær og kasserer og 

fastsætter selv sin forretningsorden.  

Forlader et medlem inden valgperiodens udløb lokalkredsbestyrelsen, indtræder en eventuel 

suppleant(en) i dennes sted, og lokalkredsbestyrelsen konstituerer sig på ny.  

Hvis et medlem af den siddende lokalkredsbestyrelse vælges til formand, eller hvis formanden 

forlader lokalkredsbestyrelsen i utide, fungerer næstformanden i dennes sted indtil næste 

ordinære generalforsamling, som vælger ny formand.  



 

§ 7 Udvalg 

A. Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg, der kan varetage arbejdsopgaver, som er 

defineret af kredsstyrelsen. 

B. Alle kredsens medlemmer kan indgå i et udvalg, såfremt de har tilkendegivet deres 

interesse.  

C. Et medlem af kredsstyrelsen deltager i udvalget. 

D. Kredsen dækker omkostninger ved udvalgsarbejdet i henhold til kredsens budget. 

 

 

§ 7(8) Årsmøde  

A. Foreningens højeste myndighed er årsmødet.  

B. Årsmødet afholdes mellem uge 42 og uge 45, som udgangspunkt i weekenden i uge 43  

C. Alle erhvervsaktive medlemmer har stemmeret på årsmødet ved fremmøde. d) 

Pensionistgruppen har én samlet stemme på årsmødet.  

D. Foreningen betaler for 50 medlemmer. Fordelingen sker efter følgende princip:  

1. Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer har førsteret til pladserne indenfor de første 

10 dages tilmelding.  

2. Tildeling af pladser sker repræsentativt efter lokalafdelingernes medlemstal (fx 

0-49 = 1, 50- 99 = 2 etc.) efter de første 10 dages tilmelding.  

3. Resten af pladserne tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Hvis de 

repræsentative pladser ikke udnyttes, indgår de også i resttildelingen. 

E. Årsmødet indkaldes med seks ugers varsel til alle medlemmer samt ved bekendtgørelse 

i ”LæringsCentret”. Formandens skriftlige beretning offentliggøres i ”LæringsCentret”. 

Samtidig efterspørges punkter til årsmødet, som skal være sendt til FU senest 3 uger 

inden mødet. 

F. FU planlægger årsmødet. Flg. punkter skal være indeholdt i dagsordenen:  

1. Valg af dirigent  

2. Formanden aflægger beretning  

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab  

4. Behandling af indkomne forslag  

5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent  

6. Valg ifølge § 5 og § 7  

7. Eventuelt  

G. Det tilstræbes, at årsmødet også indeholder andre aktiviteter (fx workshops, debatter, 

kursus eller andet) 

H. Endelig dagsorden sendes ud til alle medlemmer senest en uge før årsmødet, - såfremt 

det er muligt med angivelse af de udvalg, der skal nedsættes på årsmødet jævnfør §6. 

Samtidig vedlægges det reviderede regnskab for det foregående år samt budgetforslag 

inklusive forslag til kontingent for det kommende år.  

I. Alle sager – undtagen vedtægtsændringer – afgøres af årsmødet ved almindeligt flertal 

af de afgivne stemmer.  

J. Ekstraordinært årsmøde indkaldes skriftligt til samtlige medlemmer med højst otte 

ugers og mindst tre ugers varsel på begæring af mindst 10% af medlemmerne eller af 

formanden for PLCF eller et flertal i FU. Samtidig med indkaldelse til ekstraordinært 

årsmøde udsendes dagsorden til mødet.  

  

§ 8(9) Samarbejde mellem lokalkredsbestyrelse og medlemmer  

Lokalkredsen sender årligt et eller flere nyhedsbreve ud til kredsens medlemmer. 

Nyhedsbrevets opgave er 

A. at medvirke til information om kredsstyrelsens og udvalgenes aktiviteter. 

B. at fremme samarbejdet med lokalkredsen i forhold til lokale initiativer 

 

 

  



§ 10 Vedtægtsændringer  

Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmer for forslagene. 

  

Vedtages ændringerne ikke, kan disse henvises til en ekstraordinær generalforsamling:  

1. hvis et flertal af lokalkredsbestyrelsen ønsker det  

2. hvis generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal går ind herfor  

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes vedtægtsmæssigt med vedtægtsændringerne 

som eneste punkt på dagsorden.  

De fremsatte forslag til vedtægtsændringer fremsendes sammen med dagsordenen.  

 

§ 11 Opløsning  

Opløsning af lokalkredsen kan kun ske efter retningslinjer udarbejdet sammen med 

landsstyrelsen.  

I tilfælde af opløsning tilfalder lokalkredsens formue landsforeningen.  

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 5.3 2019 

 


