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Forslag til ny love 

 
Nuværende love 

 

 
Bemærkning 

 
Kapitel 1. Foreningens navn og formål 
 
§ 1. Navn  
Foreningens navn er Gymnasieskolernes Lærer-
forening med binavnet GL. 
 
§ 2. Formål 
GL er en faglig organisation, der samler lærere 
og ledere ved de gymnasiale uddannelser med 
det formål: 
 

⋅ at fremme medlemmernes kollektive og in-
dividuelle interesser i arbejdslivet og 

⋅ at styrke de gymnasiale uddannelser.  
 

 
§ 1. Stk. 1. Foreningens navn er Gymnasiesko-
lernes Lærerforening (GL). 
 
Stk. 2. Foreningens formål er at virke til gavn 
for uddannelser på det gymnasiale niveau og at 
varetage medlemmernes økonomiske, tjenst-
lige og faglige interesser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapitel 2. Medlemskab 
§ 3. Medlem 
Stk. 1. Som medlemmer optages gymnasielæ-
rere og ledere ved gymnasiale uddannelser. 

Stk. 2. Endvidere optager foreningen magistre, 
som er uden beskæftigelse, herunder 

 
Medlemmer 
§ 2. Stk. 1. Foreningen optager lærere og le-
dere ved gymnasieskoler, studenterkurser, hf-
kurser, handelsskoler og tekniske skoler. Med 
hovedbestyrelsens godkendelse kan endvidere 
optages akademisk uddannede lærere ved an-
dre institutioner med undervisning på gymnasi-
alt niveau. 
Medlemmer, der bliver afskediget fra stillinger 
på grund af manglende timer, eller fordi deres 

 
Teksten er søgt forkortet og moderniseret. 
 
De indholdsmæssige ændringer er: 
I det gamle stk. 4 er forudsætningen om, at 
’andre’, der optages, er uden stemmeret ude-
ladt. Medmindre man er i de særlige grupper, 
forekommer det lidt underligt at være optaget 
uden stemmeret. 
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medlemmer, der er afskediget fra en stilling 
som gymnasielærer.  

Hvis de pågældende opnår hovedbeskæftigelse 
inden for en anden organisations område, bort-
falder retten til medlemskab. 

Stk. 3. Medlemmer, der bliver pensionerede el-
ler på anden måde er udtrådt af arbejdsmarke-
det på grund af alder (hertil regnes medlem-
mer, der ikke er i beskæftigelse og samtidig 
ikke er dagpengeberettigede på grund af alder) 
eller sygdom, såsom alderspensionister, invali-
depensionister, førtidspensionister samt perso-
ner på efterløn, o.l., kan fortsætte medlemska-
bet.  

Disse medlemmer er ikke valgbare og har ikke 
stemmeret.  

Pensionister er dog valgbare og kan stemme til 
valg af udvalget for pensionister (jf. § 37). 

Stk. 4. Foreningen optager studerende ved ud-
dannelser, der retter sig mod ansættelse som 
gymnasielærer. 

Disse medlemmer er ikke valgbare, har ikke 
stemmeret og har ikke ret til bistand i sager om 
løn- og ansættelsesvilkår i ansættelsesforhold 
uden for gymnasiesektoren. 

tidsbegrænsede ansættelse er ophørt, kan fort-
sætte medlemskabet for et nedsat kontingent 
(jf. § 27, stk. 1 d), medmindre de opnår hoved-
beskæftigelse inden for en anden organisations 
område. 
 
Stk. 2. Endvidere optager foreningen for et 
nedsat kontingent (jf. § 27, stk. 1 d) magistre, 
som er uden beskæftigelse. Hvis de pågæl-
dende opnår hovedbeskæftigelse inden for en 
anden organisations område, bortfalder retten 
til medlemskab. 
 
Stk. 3. Medlemmer, der bliver pensionerede, 
medlemmer som er udtrådt af arbejdsmarke-
det på grund af alder (hertil regnes medlem-
mer, der ikke er i beskæftigelse og ikke er dag-
pengeberettigede på grund af alder), kan fort-
sætte medlemskabet for et nedsat kontingent 
(jf. § 27, stk. 1 f), dog uden at være valgbare og 
uden at have stemmeret. Dog er pensionister 
valgbare og kan stemme til valg af det stående 
udvalg for pensionister, jf. § 18, stk. 1. 
 
Stk. 4. Foreningen kan desuden, når særlige 
grunde taler derfor, optage andre som med-
lemmer uden stemmeret. 
 
Stk. 5. Intet medlem kan samtidig være ordi-
nært medlem af andre forhandlingsberettigede 
organisationer uden forudgående aftale med 
GL. 
 
Stk. 6. Foreningens ordinære medlemmer skal, 
bortset fra tjenestemænd og pensionister, 

Stk. 5 i de gamle love udgår. Vi har medlemmer 
på det erhvervsgymnasiale område som paral-
lelt er medlemmer af IDA (nogle som hvilende 
medlem). Der ses ikke at være noget behov for 
denne begrænsning. 
 
Stk. 6. vedr. krav om medlemskab af en akade-
misk a-kasse i de gamle love udgår. Der er ikke 
behov for denne begrænsning ift. medlemskab. 
Der er tale om to adskilte forhold.  
 
Kravet om medlemskab af a-kasse er relevant 
ift. GL’s kollektive støtteordning. Medlemskab 
af en a-kasse er således en betingelse for 
støtte. Derimod ses der ikke at være behov for 
et krav om medlemskab af a-kasse for at være 
medlem af GL. 
 
 
Ny stk. 4: der er åbnet mulighed for studenter-
medlemmer – uden stemmeret mv.  
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Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan, når særlige 
grunde taler derfor, optage andre som med-
lemmer. 

 
 

være medlem af en akademisk arbejdsløsheds-
kasse, normalt Magistrenes Arbejdsløsheds-
kasse. Hvor særlige forhold taler derfor, kan 
hovedbestyrelsen fritage et medlem for denne 
forpligtelse. 
 
Ad § 2, stk. 1 
Ledere skal være akademisk uddannede for at 
kunne optages i GL. 
 
 
 

 
§ 4. Medlemmers rettigheder 
Stk. 1. GL yder medlemmerne bistand i sager 
om løn- og ansættelsesvilkår.  
 
Bistand ydes til medlemmer, som på datoen for 
den udløsende hændelse (eksempelvis tids-
punkt for varsling af opsigelse, bortvisning og 
lignende) allerede er medlem.  
 
Bistand ydes ikke til et medlem, der ikke har 
betalt forfaldent kontingent.  
 
Stk. 2. Et medlem er først berettiget til konflikt-
støtte et år efter indmeldelsen, hvis indmeldel-
sen sker senere end 3 måneder efter ansættel-
sen som gymnasielærer. 
 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i konkrete til-
fælde og efter konkret vurdering dispensere for 
kravet i stk. 1 og 2.  
 

  
Der er indsat en præcisering af medlemmernes 
rettigheder og pligter.  
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Dette gælder også generel dispensation fra kra-
vet i stk. 2 om konfliktstøtte i forbindelse med 
overenskomstforhandlinger. Hovedbestyrelsen 
fastsætter vilkårene for en eventuel dispensa-
tion.  
 
Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke for forenin-
gens forpligtelser over for tredjepart. 
 
 
§ 5. Medlemmers pligter 
Stk. 1. Foreningens medlemmer skal respektere 
foreningens formål. 
 
Stk. 2. Intet medlem af foreningen må påtage 
sig arbejde, som GL har erklæret strejke- eller 
blokaderamt. 
 
 
§ 6. Medlemskontingent  

Stk. 1. Kontingentet udgør pr. 1. august 2022 
4.490 kr. om året. 

Stk. 2. Kontingentet reguleres hvert år pr. 1. 
august på grundlag af nettoprisindekset for ja-
nuar måned i samme år. Kontingentet afrundes 
til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 10. 

Stk. 3. Følgende medlemsgrupper betaler et 
nedsat kontingent: 

Medlemmer på nedsat tid 

 
Medlemskontingent 
 
Stk. 1. Årskontingentet for budgetåret 2012/13 
er ved urafstemning jf. § 30 i januar 2012 fast-
sat til kr. 4.000.   
a) Ledere, lektorer, adjunkter, gymnasieover-
lærere og vikarer, der er kandidater, betaler 
1/1 kontingent.   
b) Vikarer, der ikke er kandidater, betaler halvt 
kontingent.  
c) Medlemmer, der ikke er i fuld beskæftigelse, 
jf. nedenstående, betaler et nedsat kontingent: 
   Op til 34 timer ugentligt: 4/5 kontingent 
   Op til 25 timer ugentligt: 3/5 kontingent 
   Op til 18,5 time ugentligt: 2/5 kontingent 

 
 
 
Der er sket en række redaktionelle ændringer. 
 
Den indholdsmæssige ændring er, at stk. 5 fo-
reslås udeladt. Stk. 5 fastlægger, at gymnasie-
lærere, der indmelder sig, skal betale kontin-
gent fra det tidspunkt, hvor de kunne være op-
taget som medlem. Det er ikke en bestem-
melse, man kender fra organisationer, vi nor-
malt sammenligner os med.  
 
Der er indsat særligt lavt kontingent til studen-
termedlemmer. 
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Op til 34 timer/uge: 4/5 kontingent 

Op til 25 timer/uge: 3/5 kontingent 

Op til 18,5 time/uge:  2/5 kontingent 

Vikarer, der ikke er kandidater ½ kontingent 

Ledige   2/5 kontingent 

Pensionister  1/5 kontingent 

Studerende                              20 kr. pr. måned 

Ethvert medlem har pligt til skriftligt at med-
dele sekretariatet, når forudsætningerne for 
placering i en kontingentkategori ikke længere 
er til stede. 

Stk. 4. Dimittender betaler de første 4 måneder 
efter indmeldelsen ½ kontingent. Ved dimit-
tend forstås her nyuddannede kandidater, der 
melder sig ind i GL senest 2 år efter datoen på 
eksamensbeviset. 

Stk. 5. For studerende er det første års med-
lemskab gratis. 

Stk. 6. Medlemmer, der er i mere end ½ års re-
stance med kontingentbetalingen, kan slettes 
som medlemmer efter en procedure som fast-
sættes af hovedbestyrelsen. Sådanne medlem-
mer kan kun genoptages efter 

De således nedsatte kontingentsatser afrundes 
til nærmeste med 10 delelige kronebeløb.  
d) De i § 2, stk. 1, 2. afsnit og i § 2, stk. 2 
nævnte medlemmer betaler 2/5 kontingent.  
e) Dimittender betaler ved de første to kontin-
gentopkrævninger ½ kontingent.  
f) Medlemmer, der efter pensionering fortsæt-
ter deres medlemskab i GL i henhold til § 2, stk. 
4, betaler et årskontingent svarende til 1/5 af 
et årskontingent eksklusiv reservefondsbi-
drag.   
 
Ad § 27, stk. 1, e) 
Dimittender defineres som nyuddannede kan-
didater, der melder sig ind i GL i samme kalen-
derår, som de har afsluttet deres universitets-
studie*). Det er de første to rater efter indmel-
delse, som halveres. 
*) Hovedbestyrelsen har besluttet at admini-
strere således, at dimittender, der melder sig 
ind senest et år efter datoen på eksamensbevi-
set, får halveret de to første rater. 
 
 
Stk. 2. De i medfør af stk. 1 nedsatte kontingen-
ter afrundes til nærmeste med 10 delelige kro-
nebeløb.  
 
Stk. 3. Det i stk. 1 fastsatte årskontingent regu-
leres hvert år pr. 1. august for det kommende 
budgetår på grundlag af nettoprisindekset for 
nærmest forudgående januar måned. Kontin-
gentet afrundes til nærmest med 10 delelige 
kronebeløb.   
 

Det foreslås, at reglerne i forhold til opkræv-
ning (dvs. hvornår kontingentet opkræves/ra-
ter) af kontingentet udgår fra lovene og fast-
sættes som en administrativ beslutning. 
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kontingentrestancerne mv. er betalt, eller der 
er truffet bindende aftale om beløbets afvik-
ling. 

Stk. 7. Udskrivning af ekstrakontingent kan ved-
tages ved urafstemning, hvor 1/2 af de afgivne 
stemmer, dog mindst 30% af de stemmeberet-
tigede medlemmer, skal gå ind herfor. Blanke 
stemmer tæller ikke som afgivne stemmer. 

 

Stk. 4. Kontingentet forfalder i 5 lige store ra-
ter; pr. 1. september (for september og okto-
ber), pr. 1. november (for november og decem-
ber), pr. 1. januar (for januar og februar), pr. 1. 
marts (for marts og april) og pr. 1. maj (for maj 
og juni).   
 
[Stk. 5. Lærere, der optages som medlemmer i 
henhold til § 2, stk. 1, skal normalt ved optagel-
sen betale kontingent fra det tidspunkt, de var 
berettigede til optagelse efter § 2, stk. 1. Tilsva-
rende regler gælder ved genindmeldelse. Der 
kan, hvor særlige forhold taler derfor, dispen-
seres fra disse bestemmelser.] 
 
Stk. 6. Hvor særlige forhold taler derfor, kan et 
medlems eller en medlemsgruppes kontingent 
nedsættes.  
 
Stk. 7. Medlemmer, der er i mere end ½ års re-
stance med kontingentbetalingen, kan ved for-
retningsudvalgsbeslutning slettes som med-
lemmer.  
 
Stk. 8. Udskrivning af ekstrakontingent kan ved-
tages ved urafstemning, hvor 1/2 af de afgivne 
stemmer, dog mindst 30% af de stemmeberet-
tigede medlemmer går ind herfor. Blanke stem-
mer tæller ikke som afgivne stemmer. 
 

 
§ 7. Udmeldelse 

 
Udmeldelse 
 
§ 30. Udmeldelse af foreningen skal ske ved 
skriftlig meddelelse pr. brev eller elektronisk til 

 
 
Ingen indholdsmæssige ændringer 
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Stk. 1. Udmeldelse af GL skal ske ved skriftlig 
meddelelse til sekretariatet med 3 måneders 
varsel. 

Stk. 2. Under en løbende konflikt, hvor GL er 
inddraget, kan udmeldelse kun ske med hoved-
bestyrelsens samtykke, og et medlem kan ikke 
ved udmeldelse af foreningen unddrage sig for-
pligtelser, der påhviler pågældende på grund af 
forhold, der er opstået inden pågældendes ud-
træden.  

Stk. 3. Udmeldelse kan dog altid ske i forbin-
delse med stillingsophør.  

 

sekretariatet med 3 måneders varsel. Under en 
løbende konflikt, hvori foreningen er inddraget, 
kan udmeldelse kun ske med hovedbestyrel-
sens samtykke, og et medlem kan ikke ved ud-
meldelse af foreningen unddrage sig forpligtel-
ser, der påhviler ham på grund af forhold, der 
er opstået inden hans udtræden. Udmeldelse 
kan dog altid ske i forbindelse med stillingsop-
hør. 
 
 
 

 
§ 8.  Eksklusion 

Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et 
medlem, hvis den finder, at medlemmet har 
overtrådt lovene eller på anden måde har op-
trådt stærkt illoyalt mod foreningen eller et el-
ler flere af foreningens medlemmer. Eksklusion 
af et medlem kræver enstemmig beslutning 
herom i hovedbestyrelsen. 

Stk. 2. Medlemmet kan senest 2 måneder ef-
ter, at eksklusionen skriftligt er meddelt med-
lemmet, indbringe hovedbestyrelsens beslut-
ning for foreningens voldgiftsret (jf. Statutter 

 
Eksklusion 
 
§ 29. Finder hovedbestyrelsen, at et medlem 
har overtrådt lovene eller på anden måde har 
optrådt stærkt illoyalt mod foreningen eller et 
eller flere af foreningens medlemmer, kan den 
ekskludere medlemmet, såfremt alle hovedbe-
styrelsens medlemmer stemmer herfor. Ho-
vedbestyrelsesbeslutninger om eksklusion kan 
af medlemmet i indtil 2 måneder efter herom 
modtaget skriftlig meddelelse indbringes for 
foreningens voldgiftsret. I tilfælde af appel kan 
eksklusionen først blive effektiv efter voldgifts-
rettens kendelse. Ekskluderede medlemmer 
kan genoptages på hovedbestyrelsens anbefa-
ling ved almindelig 

 
  
 
Stk. 3 foreslås ændret således, at hovedbesty-
relsen kan beslutte at genoptage et medlem (fx 
ved kvalificeret flertal) –således at det ikke be-
høver at blive forelagt repræsentantskabet. 
Dette ville give parallelitet i beslutningsni-
veauet. 
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for voldgiftsret). Eksklusionen effektueres i så 
fald først efter voldgiftsrettens kendelse. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan beslutte at gen-
optage et medlem, dog tidligst 1 år efter eks-
klusionens ikrafttræden. Dette kræver, at 
mindst otte af hovedbestyrelsens medlemmer 
stemmer for genoptagelse. 

repræsentantskabsbeslutning, dog tidligst 1 år 
efter eksklusionens ikrafttræden.  
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Kapitel 3. Tillidsrepræsentanter 
§ 9. Valg af tillidsrepræsentant 

Stk. 1. Alle arbejdspladser vælger i ulige år in-
den 1. april en tillidsrepræsentant og en sup-
pleant for en 2-årig periode.  

Stk. 2. Den valgte tillidsrepræsentant træder i 
funktion ved skoleårets start.  

Stk. 3. Ved midlertidigt forfald indtræder sup-
pleanten.  

Stk. 4. Fratræder eller trækker tillidsrepræsen-
tanten sig i perioden, og der er mere end 6 må-
neder tilbage af funktionsperioden, foretages 
der nyvalg. 

Stk. 5. Hvis et flertal af de stemmeberettigede 
GL-medlemmer, som en tillidsrepræsentant re-
præsenterer, udtrykker mistillid til pågældende 
tillidsrepræsentant, skal der gennemføres ny-
valg. 

Stk. 6. Ledere med personaleansvar er ikke 
valgbare og har ikke stemmeret ved valget af 
tillidsrepræsentant.  

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan fastsætte nær-
mere regler for valg af tillidsrepræsentant/-
suppleant. (Se bilag 1) 

 
Tillidsrepræsentanter 
 
§ 16. Stk. 1. 
 
a) Alle arbejdspladser vælger i årene med ulige 
årstal inden 1. april en tillidsrepræsentant og 
en suppleant for en 2-årig periode. Den valgte 
tillidsrepræsentant træder i funktion ved skole-
årets start. Ved midlertidigt forfald indtræder 
suppleanten. 
Afstemningen foregår skriftligt. Den person, 
der får flest stemmer, er tillidsrepræsentant.  
Rektorer, pædagogiske ledere/inspektorer, er 
ikke valgbare. Rektorer har ikke valgret, lige-
som de ikke har ret til at deltage i GL-møder på 
skolen/kurset.  
Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt de nær-
mere regler for valg af tillidsrepræsentant/-
suppleant. 
b) Samtidig vælger alle ikke-fastansatte i årene 
med ulige årstal inden 1. november én GL-re-
præsentant for ikke-fastansatte pr. påbegyndt 
50 ikke-fastansatte medlemmer i de områder, 
der svarer til de lokale netværks geografiske 
områder. Hovedbestyrelsen fastsætter i samar-
bejde med Udvalget for ikke-fastansatte (jf. § 
18) de nærmere regler for valget. 
 
Ad § 16, stk. 1 a) 
Såfremt der på arbejdspladsen er en fælles til-
lidsrepræsentant med andre organisationer (fx 
DJØF eller IDA), henvises til AC's valgregler for 
tillidsrepræsentanter. 
 

 
Der er en række redaktionelle ændringer.  
 
Af indholdsmæssig karakter kan fremhæves: 
 
Der foreslås en ny bestemmelse – stk. 4 om ny-
valg, hvis tillidsrepræsentanten fratræder i pe-
rioden.  
 
Endvidere foreslås indsat en tekst om mistillid 
til TR. 
 
Det foreslås, at stk. 1, litra b vedr. særlige re-
præsentation for IFA’erne udgår. Den praktise-
res så vidt vides ikke og kan svække forståelsen 
af, at TR også er iFA’ernes TR, og at IFA’ernes 
interesser varetages i IFA. Endvidere er det vig-
tigt at fastholde, at netværkene er netværk for 
tillidsrepræsentanter.  
 
Henvisningen til AC’s valgregler er udeladt, da 
sådanne tilsyneladende ikke findes. 
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§ 10. Tillidsrepræsentantens opgaver 

Stk. 1. Tillidsrepræsentanten skal varetage 
medlemmernes interesser over for ledelsen på 
den pågældende arbejdsplads. Under udøvel-
sen af sit hverv skal tillidsrepræsentanten re-
spektere gældende love og administrative be-
stemmelser samt kollektive overenskomster og 
aftaler.  

Tillidsrepræsentanten er bindeled mellem 
medlemmerne og GL’s ledelse og skal holde sig 
orienteret om og formidle spørgsmål af inter-
esse for GL’s medlemmer på den arbejdsplads, 
hvor den pågældende er valgt. Dette sker bl.a. 
gennem deltagelse i GL’s lokale netværk, jf. § 
12. 

Hovedbestyrelsen kan indkalde tillidsrepræsen-
tanter til drøftelse af vigtige spørgsmål. 
 

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten skal ikke udføre 
interessevaretagelse for medlemmer i lederstil-
linger. Interessevaretagelse for disse varetages 
af GL centralt.  

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan fastsætte nær-
mere regler for tillidsrepræsentantens virke.  

 
Stk. 2. Tillidsrepræsentanten har til opgave at 
være bindeled mellem medlemmerne og for-
eningens ledelse, og skal holde sig specielt ori-
enteret om spørgsmål af interesse for forenin-
gens medlemmer på den arbejdsplads, hvor 
den pågældende er valgt. 
Hovedbestyrelsen kan indkalde tillidsrepræsen-
tanter til drøftelse af vigtige spørgsmål. 
 
Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal varetage 
medlemmernes interesser over for ledelsen af 
den pågældende arbejdsplads. Under udøvel-
sen af sit hverv skal tillidsrepræsentanten re-
spektere gældende love og administrative be-
stemmelser samt kollektive overenskomster og 
aftaler. 
Nærmere regler for tillidsrepræsentantens 
virke fastsættes af hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 4. Tillidsrepræsentanten skal ikke udføre 
interessevaretagelse for medlemmer, der er 
rektorer eller pædagogiske ledere/inspektorer. 
 
Stk. 5. Interessevaretagelse for medlemmer, 
der er rektorer eller pædagogiske ledere/in-
spektorer, udføres af GL’s ledende organer. 
 
Stk. 6. Tillidsrepræsentanten er medlem af re-
præsentantskabet, jf. § 10, stk. 1, a. 
 

 
 
 
Der er en række redaktionelle ændringer.  
 
Bestemmelsen om, at TR er medlem af repræ-
sentantskabet er flyttet til §’en om repræsen-
tantskabet. 
 
 
Bestemmelsen om at TR, der vælges til HB, skal 
nedlægge TR-hvervet, er flyttet til kapitlet om 
hovedbestyrelsen. 
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 Stk. 7. Tillidsrepræsentanter, der vælges til ho-
vedbestyrelsen, træder tilbage fra hvervet som 
tillidsrepræsentant. 
 
Stk. 8. Tillidsrepræsentanten vil ved fremmøde 
på tillidsrepræsentantmøder, repræsentant-
skabsmøder samt andre af GL arrangerede mø-
der få rejseudgifter mv. refunderet efter 
samme regler, som gælder for hovedbestyrel-
sens medlemmer, jf. § 26, stk. 9. 
 
 
Ad § 16, stk. 4 
Rektorer skal forstås som ledere på rektoralt 
niveau. 
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Kapitel 4. GL-klubber 
 
§ 11. GL-klubben 
Stk. 1.a. På den enkelte skole dannes en GL-
klub, som består af alle GL’s medlemmer på 
skolen, undtaget medlemmer i lederstillinger.  
Stk. 1.b. Der kan etableres lokale klubber fælles 
med andre akademiske (AC-)organisationer, 
hvis der lokalt er ønske og behov herfor.  
 
Stk. 2. Klubbens formål er at sikre den lokale in-
teressevaretagelse ved at skabe: 
⋅ rammer for, at lærerkollegiet fungerer som 

et handlekraftigt fællesskab, 
⋅ et stærkt grundlag for tillidsrepræsentan-

tens varetagelse de af medlemmernes løn- 
og ansættelsesmæssige interesser, som er 
delegeret til lokal forhandling, 

⋅ en stærk platform for medarbejderindfly-
delse på institutionen, 

⋅ øget interesse for og indflydelse på formu-
leringen af GL's politik. 

 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan fastlægge vejle-
dende retningslinjer for GL-klubberne. (Se bilag 
2) 
 
 

 

 

 
GL-klubber 
§ 17. Stk.1. På den enkelte skole dannes en GL-
klub, hvor alle GL-medlemmer, undtagen rek-
tor, pædagogiske ledere/inspektorer er med-
lem.   
Stk. 2. Klubbens formål er    
⋅ at varetage de af medlemmernes løn- og 

ansættelsesmæssige interesser, som er de-
legeret til lokal forhandling 

⋅ at skabe baggrund for øget medarbejder-
indflydelse på institutionen 

⋅ at skabe øget interesse for og indflydelse 
på formuleringen af GL's politik og at virke 
for gennemførelsen af GL's politik på insti-
tutionen.  

 
Ad § 17, stk. 1 
TR kan indkalde til GL-møder for alle medlem-
mer på skolen. 
 
Ad § 33 
Der er udarbejdet vejledende vedtægter for 
GL-klubber, der bl.a. skal sikre forhandlings-
mandater fra klubbens medlemmer og fra in-
spektorerne. Mandatgivningen bør sikres ved 
afholdelse af klubmøder, hvor det fremgår af 
indkaldelsen, at der skal gives mandat til for-
handlinger. 
Medlemmerne bør løbende orienteres om for-
handlingerne. 
Godkendelse af et forhandlingsresultat kan ske 
ved 1) indkaldelse til et klubmøde med mindst 
2 dages varsel, og hvor det fremgår af dagsor-
denen, at der skal tages stilling til et 

 
Formålet med GL-klubben er forsøgt tilpasset 
princippet om den involverende fagforening.  
 
Stk. 1.b er nyt og er især relevant for det er-
hvervsgymnasiale område, VUC og de private.  
 
Stk. 3 er ligeledes nyt. Hovedbestyrelsen har 
også tidligere udarbejdet vejledende retnings-
linjer – nu er det bare transparent i lovene. 
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forhandlingsresultat. Det nødvendige tilgrund-
liggende materiale for at tage stilling hertil skal 
være uddelt til medlemmerne inden mødet. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 2) afhol-
delse af en lokal urafstemning, med rimelige 
frister og med udsendelse af det nødvendige 
materiale. 
For at en aftale skal behandles efter denne pa-
ragraf i lovene, skal den have en generel betyd-
ning for løn- og ansættelsesvilkårene på skolen. 
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Kapitel 5.  Lokale netværk 
 
§ 12. Lokale netværk 

Stk. 1. GL’s lokale arbejde er organiseret om-
kring de lokale netværk. Der er etableret lokale 
netværk for: 

1. almene gymnasier/hf og VUC  
2. erhvervsgymnasier (hhx, htx og eux) 
3. private gymnasier (et samlet netværk 

for hele landet) 
 
Stk. 2. Det lokale netværk består af tillidsre-
præsentanter og -suppleanter inden for net-
værkets område.  

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger efter dia-
log med Netværksudvalget den geografiske af-
grænsning af de lokale netværk. (Se bilag 3) 

Stk. 4. De lokale netværk kan anmode hoved-
bestyrelsen om at blive sammenlagt med et an-
det netværk, herunder sammenlægning på 
tværs af skoleformer. 

Stk. 5. En tillidsrepræsentant kan efter anmod-
ning herom tilknyttes et andet netværk, hvis 
det fx er mere hensigtsmæssigt ift. skolesamar-
bejde eller transport. Det forudsætter, at de to 
netværk er enige om overflytningen.  

 
Lokalstruktur/områdestruktur 
 
§ 20. Stk. 1. Lokalstrukturen har til formål: 

• at varetage GL's interesser i netværks-
området, 

• at fremme det lokale samarbejde, 
• at være rådgivende over for GL's ho-

vedbestyrelse i lokale anliggender.  
Stk. 2. Områdestrukturen har til formål: 
- at varetage GL's interesser på de private gym-
nasier/kursers område, og på erhvervsgymna-
sier. 
- at fremme samarbejdet skolerne imellem, 
- at være rådgivende over for GL's hovedbesty-
relse i anliggender, der vedrører området. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsesmedlemmer har ret til 
at deltage i lokalstrukturens/områdestruktu-
rens møder.  
 
§ 21.Stk. 1. Lokalstrukturen er sammensat af 2 
organer: lokalt netværk og lokalbestyrelse.  
Stk. 2. Det lokale netværk kan bestå af: 
a) tillidsrepræsentanter og -suppleanter på 
skoler/kurser i et geografisk afgrænset område. 
b) én GL-repræsentant pr. påbegyndt 50 ikke-
fastansatte medlemmer i netværksområdet, 
c) tillidsrepræsentanter fra de danske gymna-
sier i Sydslesvig, der indgår i det sønderjyske lo-
kal-netværk. 
Stk. 3. Medlemmerne af områdemøderne har 
ret til at deltage i det lokale netværks møder 
uden stemmeret i det område, hvor institutio-
nen ligger. 

 
Bestemmelsen er ændret således, at der ikke 
skelnes mellem en lokalstruktur og en område-
struktur, men netop kun lokale netværk, jf. be-
slutningen om GL’s nye struktur. 
 
Beskrivelse af netværksformandens / netvær-
kenes opgaver foreslås fastlagt særskilt, dvs. 
ikke i lovene for at have fleksibilitet ift. jævnlig 
justering af opgaverne. 
 
Herudover er der generelt forsøgt en forenk-
ling. 
 
Der er indsat bestemmelse om muligheden for, 
at en TR tilknyttes et andet netværk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er ikke indlagt en forudsætning om en be-
styrelse for de enkelte netværk. Nogle netværk 
er så små, at det måske er mere naturligt blot 
at have en formand og en næstformand. Det er 
op til det enkelte netværk selv at træffe beslut-
ning. 
 
Det foreslås, at vi overgår til kønsneutrale be-
tegnelser for de forskellige tillidsposter. 
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§ 13. De lokale netværks formål 

Stk. 1. De lokale netværk har til formål, at: 

· fremme det lokale samarbejde 
· give muligheder for at koordinere med og 

inspirere hinanden i lokalområdet 
· støtte hinanden i at skabe handlekraftige 

fællesskaber blandt lærerne 
· støtte den enkelte tillidsrepræsentant i ar-

bejdet 
· sikre god formidling af information mellem 

GL-lokalt og GL-centralt 
· varetage GL’s interesser i netværksområ-

det. 
 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan efter dialog med 
Netværksudvalget fastlægge nærmere bestem-
melser om de lokal netværks opgaver og funk-
tion. (Se bilag 3) 

 
§ 14. Netværksforperson1 og evt. netværksbe-
styrelse   

Stk. 1. Efter TR-valget er afsluttet pr. 1. april i 
ulige år, træder det nye netværk sammen til et 
konstituerende møde, hvor det af sin midte 
vælger en forperson for netværket samt en 

Stk. 4. De lokale netværk og lokalbestyrelser 
afgrænses som udgangspunkt pr. 1. januar 
2007 geografisk efter de tidligere amtsgrænser.  
Afgrænsningen kan af hovedbestyrelsen æn-
dres efter lokalt ønske således: 
a) Den geografiske afgrænsning kan ændres 
ifm. udefrakommende ændringer, fx opbygning 
af forpligtende samarbejder, fusioner e.l., hvis 
det anses for at være en fordel for den lokale 
organisering. 
b) Uden udefrakommende ændringer kan en 
ændret afgrænsning ske efter en periode på 
normalt to år siden sidste ændring. 
c) Den geografiske afgrænsning skal være enty-
dig, således at en institution alene kan indgå i 
ét netværk. 
Stk. 5. Efter at tillidsrepræsentantvalget er af-
sluttet pr. 1. april i år med ulige årstal, vælges 
en lokalbestyrelse inden udgangen af april til 
tiltrædelse ved skoleårets begyndelse. Dog sker 
konstituering inden udgangen af maj.  
Medlemmerne i det lokale netværk vælger lo-
kalbestyrelsen blandt de af netværkets med-
lemmer, der ønsker at stille op. Hvert medlem 
har én stemme. Lister kan dannes, jf. § 8, stk. 2 
i tilfælde af listevalg.  
Valget ledes af formanden og 2 af repræsen-
tantskabet udpegede valgledere. 
Stk. 6. Til lokalbestyrelsen vælges 5-7 medlem-
mer afhængig af antallet af medlemmer i net-
værket efter følgende regler:  
0 - 699 medlemmer: 5 medlemmer i lokalbesty-
relsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Der er valgt kønsneutrale betegnelser. Indehaveren af hvervet kan vælge at titulere sig -person, -mand eller -kvinde. 
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næstforperson eller en suppleant for forperso-
nen. 

Stk. 2. Netværket kan ud over forperson og 
næstforperson/suppleant vælge at konstituere 
sig med en bestyrelse og/eller en sekretær 
samt en kasserer. 

Stk. 3. Hvis en netværksforperson fratræder i 
løbet af valgperioden, vælger netværket en ny 
forperson. Ved fravær fx pga. barsel eller syg-
dom indtræder næstforperson/suppleant for 
forperson i forpersonens sted i fraværsperio-
den. 

 

700 - medlemmer: 7 medlemmer i lokalbesty-
relsen 
Stk. 7. Hvis et medlem af lokalbestyrelsen ud-
træder af denne, indtræder suppleanten i den 
rækkefølge stemmetallene angiver. Ved liste-
valg anvendes principperne i § 8, stk. 3. 
Stk. 8. Lokalbestyrelsen vælger umiddelbart ef-
ter valget lokalbestyrelsesformand, næstfor-
mand og kasserer.  
 
Ad § 21, stk. 5 
På det konstituerende møde inden udgangen 
af maj deltager de nyvalgte. 
 
Ad § 23, stk. 2 
Hovedbestyrelsen fastlægger efter indstilling 
fra lokaludvalget retningslinjer for lokalbesty-
relsernes og lokalbestyrelsesformændenes ar-
bejde. 
 
Ad § 23, stk. 4 
Hovedbestyrelsen fastlægger efter indstilling 
fra områdebestyrelserne retningslinjer for om-
rådebestyrelsernes og områdebestyrelsesfor-
mændenes arbejde. 
 
Ad § 21, stk. 2 
Det er hensigten, at en konsulent fra GL’s se-
kretariat årligt deltager i min. 3 møder i det lo-
kale netværk. 
 
Ad § 21, stk. 3 
Lokalt ønske skal forstås således, at en TR på 
vegne af medlemmerne på en institution kan 
fremsætte ønske over for hovedbestyrelsen. 

 
 
Den indgående beskrivelse af lokalbestyrelsen 
opgaver er udeladt  
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Stk. 4 b) En ændret geografisk afgrænsning kan 
ske fra lovenes ikrafttræden. 
 
§ 23. Stk. 1. Lokalbestyrelsen har til opgave 
- at indkalde til møder og koordinere TR-samar-
bejdet i det lokale netværk. 
- at deltage i forhandlinger, hvor forhandlings-
kompetencen uddelegeres af GL's hovedbesty-
relse, 
- at holde lokalområdets skoler og GL's hoved-
bestyrelse løbende orienteret om lokalbesty-
relsens arbejde, 
- at rådgive lokaludvalget 
- at deltage i lokale udvalg og repræsentationer 
- at bistå GL's hovedbestyrelse med indsamling 
af oplysninger til brug ved forhandlinger og lig-
nende, 
- at være ansvarlig for lokalbudgettet.  
Stk. 2. Lokalbestyrelsesformandens opgave er  
- at fremme samarbejdet mellem tillidsrepræ-
sentanterne og virke som bindeled mellem net-
værkets tillidsrepræsentanter og GL’s ledelse 
- at støtte tillidsrepræsentanten i det daglige 
arbejde 
Stk. 3. Områdebestyrelsen har til opgave 
- at indkalde til møder og koordinere TR-net-
værk inden for området. 
- at deltage i forhandlinger, hvor forhandlings-
kompetencen uddelegeres af GL’s hovedbesty-
relse, 
- at holde områdets skoler og GL’s hovedbesty-
relse løbende orienteret om politik og initiati-
ver på området og om områdebestyrelsens ar-
bejde, 
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- at bistå GL’s hovedbestyrelse med indsamling 
af oplysninger til brug ved forhandlinger og lig-
nende, 
- at være ansvarlig for områdebudgettet, 
- at indkalde til områdemøder. 
GL er forpligtet til at holde områdebestyrel-
serne orienteret om spørgsmål, der vedrører 
området. Områdebestyrelsesformændene kan 
deltage i hovedbestyrelsesmøder og hovedbe-
styrelsesudvalgsmøder, når sådanne spørgsmål 
er til debat eller afgørelse. 
Stk. 4. Områdebestyrelsesformandens opgave 
er  
- at fremme samarbejdet mellem tillidsrepræ-
sentanterne og virke som bindeled mellem om-
rådets tillidsrepræsentanter og GL’s ledelse 
- at støtte tillidsrepræsentanten i det daglige 
arbejde 
Stk. 5. Det lokale netværk indkaldes af lokalbe-
styrelsesformanden inden 10. september i de 
år, hvor der er tillidsrepræsentantvalg. Ligele-
des skal lokalbestyrelsesformanden altid ind-
kalde til netværksmøde før ordinære og ekstra-
ordinære repræsentantskabsmøder. Indkal-
delse til netværksmøder kan derudover ske ved 
lokalbestyrelsen eller ved 1/5 af netværkets 
medlemmer. 
Stk. 6. Netværket er rådgivende for lokalbesty-
relsen. Dog kan et mindretal i lokalbestyrelsen, 
som skal være én mindre end det mindste fler-
tal, kræve en beslutning, truffet af lokalbesty-
relsen, forelagt netværket til endelig afgørelse. 
For at netværket kan træffe bindende beslut-
ning, kræves, at mindst 2/3 af netværkets med-
lemmer er til stede, samt at sagen er på 
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dagsordenen på et netværksmøde, der er ind-
kaldt, efter det er besluttet at behandle sagen 
på et møde i netværket. 
Stk. 7. Lokalbestyrelsen og områdebestyrelsen 
skal følge GL’s generelle politik, som den fast-
lægges af repræsentantskabet og GL’s hoved-
bestyrelse. 
Stk. 8. Lokalbestyrelsen og områdebestyrelsen 
kan nedsætte udvalg, herunder udvalg for for-
skellige skoleformer. 
Stk. 9. GL støtter det lokale arbejde for ikke-
fastansatte efter behov. Klubber for ikke-fast-
ansatte i et geografisk afgrænset område kan 
få rådighed over adresselister på ikke-fastan-
satte medlemmer i området samt ret til at del-
tage i/foranstalte tværfagligt arbejdsløshedsar-
bejde i overensstemmelse med de i § 20 an-
førte formål og retningslinjer. 
Stk. 10. Områdemødet indkaldes af områdebe-
styrelsesformanden normalt 2 gange om året. 
Stk. 11. Et privat gymnasium eller studenter-
kursus, et erhvervsgymnasium/-akademi kan 
for en valgperiode opnå stemmeret og valgbar-
hed til det lokale netværk, hvor skolen/kurset 
ligger, i stedet for til områdebestyrelsen. Sam-
tidig kan skolen/kurset deltage i områdemø-
derne uden stemmeret.  
 
Ad § 23, stk. 5 
For at fremme samarbejde på tværs af skole-
former afholdes mindst et årligt møde mellem 
de lokale netværk for de almengymnasiale og 
de erhvervsgymnasiale uddannelser. 
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Kapitel 6.  Repræsentantskabet 
 

§ 15. Repræsentantskabet 

Repræsentantskabet er foreningens øverste 
besluttende myndighed. 

GL lægger vægt på at være en involverende or-
ganisation, hvor organisationens medlemmer 
er involveret i formuleringen og implemente-
ringen af foreningens politik. GL’s styrke af-
hænger af evnen til at mobilisere medlemmer-
nes kollektive styrke. Derfor forudsættes det, 
at repræsentantskabet fastlægger de politiske 
retningslinjer efter forudgående drøftelse 
blandt foreningens medlemmer.  

§ 16. Repræsentantskabets sammensætning 

Stk. 1. Repræsentantskabet er sammensat på 
følgende måde: 

1) a. 1 tillidsrepræsentant fra alle gymnasie-
skoler, studenterkurser, hf-kurser, VUC, er-
hvervsgymnasier (herunder eux) med 
mindst 15 GL-medlemmer  

b. Tillidsrepræsentanter, der ikke opfylder 
forudsætningerne i pkt. a., kan deltage i re-
præsentantskabsmødet, men har ikke 
stemmeret.  

 
§ 9. Stk. 1. Repræsentantskabet fastlægger ret-
ningslinjerne for foreningens politik. Dette skal 
ske efter forudgående drøftelse blandt forenin-
gens medlemmer, jf. dog § 15, stk. 3.  
Stk. 2. Herudover har repræsentantskabet de 
konkrete opgaver, som er direkte anført i GL's 
love.  
 
 
§ 10.Stk. 1. Repræsentantskabet er sammensat 
på følgende måde:  
a) Alle gymnasieskoler, studenterkurser, hf-
kurser, VUC, erhvervsgymnasier med flere 
end 15 GL-medlemmer vælger hver 1 repræ-
sentant, jf. § 16, stk. 6. 
Arbejdspladser, ved hvilke der er ansat færre 
end 15 medlemmer, kan indgå valgforbund og 
vælge 1 repræsentant for hver 15 medlemmer. 
b) Udvalget for ikke-fastansatte, jf. § 18 har 2 
repræsentanter. 
Overstiger valggruppen 200 medlemmer, væl-
ges herudover 1 repræsentant pr. påbegyndt 
100 medlemmer. De med højeste stemmetal 
sidder i repræsentantskabet, og de efterføl-
gende er suppleanter. Overstiger antallet af 
medlemmer i repræsentantskabet antallet af 
medlemmer i udvalget samt de valgte supple-
anter, udpeger udvalget de øvrige repræsen-
tanter blandt GL-repræsentanter for ikke-fast-
ansatte således, at den størst mulige geografi-
ske spredning i repræsentationen opnås. 
c) Såfremt formanden for et udvalg, jf. § 18, en 
lokalbestyrelse eller en områdebestyrelse ikke 
vælges til repræsentantskabet i henhold til stk. 

 
Der er tilstræbt en sproglig forenkling af be-
stemmelsen. 
 
Det er præciseret, at repræsentantskabet er 
GL’s øverste besluttende myndighed.  
 
 
 
Der er tilføjet en bestemmelse om, at en TR på 
en afdeling ikke kan indgå i valgforbund med 
andre institutioner/afdelinger på andre institu-
tioner, hvis institutionen allerede er repræsen-
teret i repræsentantskabet. 
 
Der er indsat en ny bestemmelse, der giver alle 
tillidsrepræsentanter adgang til at deltage i re-
præsentantskabsmøderne – dog uden stemme-
ret, hvis de ikke repræsenterer mindst 15 med-
lemmer.  
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Disse tillidsrepræsentanter kan dog på re-
præsentantskabsmødet indgå valgforbund 
og vælge 1 repræsentant med stemmeret 
for hver 15 medlemmer. Tillidsrepræsen-
tanter, der har indgået valgforbund, skal 
meddele dette ved indskrivningen på re-
præsentantskabsmødet.  

 
Hvis institutionen i forvejen er repræsente-
ret i repræsentantskabet, kan en tillidsre-
præsentant på en afdeling dog ikke indgå i 
valgforbund med en anden institution. (Se 
bilag 14) 

 
Opgørelsen over arbejdspladsernes stør-
relse fastlægges på tidspunktet for indkal-
delsen til repræsentantskabsmødet. 

2) 2 repræsentanter fra Udvalget for ikke-
fastansatte. Hvis antallet af ikke-fastan-
satte medlemmer overstiger 200, vælges 
der yderligere 1 repræsentant pr. påbe-
gyndt 100 medlemmer. Repræsentanterne 
vælges blandt medlemmer og suppleanter 
af udvalget for ikke-fastansatte. 

3) 2 repræsentanter fra udvalget for ledere. 
 

4) Forpersoner i lokale netværk, som ikke i 
forvejen er del af repræsentantskabet. 

1 a, b, c eller d indtræder formanden i repræ-
sentantskabet som selvstændigt medlem. 
d) Stående udvalg for pædagogiske ledere har 
2 repræsentanter. 
Stk. 2. 
a) Opgørelsen over arbejdspladsernes størrelse 
fastlægges pr. 1. april i ulige år.  
b) Opgørelsen over størrelsen af udvalgenes (jf. 
§ 18) valggrupper fastlægges pr. 1. april i ulige 
år.  
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Stk. 2. Medlemmer af hovedbestyrelsen kan 
ikke være medlemmer af repræsentantskabet, 
men deltager i repræsentantskabsmøderne 
uden stemmeret.  
 
Stk. 3. Stemmeberettigede medlemmer af re-
præsentantskabet har pligt til at deltage i re-
præsentantskabsmøderne.  

Ved forfald indtræder tillidsrepræsentantsup-
pleanten. 

 
§ 17. Repræsentantskabsmøder 

Stk. 1. Hovedbestyrelsen indkalder til repræ-
sentantskabsmøder. Der skal holdes mindst et 
ordinært møde årligt, normalt i oktober/no-
vember. 

Stk. 2. Der skal afholdes ekstraordinært repræ-
sentantskabsmøde, hvis mindst 

⋅ 1/5 af repræsentantskabets medlemmer,  
⋅ 1/10 af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer, eller 
⋅ 5 af hovedbestyrelsens stemmeberettigede 

medlemmer 

skriftligt fremsætter begrundet begæring 
herom.  

 
§ 11. Stk. 1. 
Repræsentantskabet skal indkaldes til mindst 
et ordinært møde, normalt i oktober/novem-
ber.  
Stk. 2. Såfremt mindst 1/5 af repræsentantska-
bets medlemmer, eller mindst 1/10 af forenin-
gens stemmeberettigede medlemmer eller 
mindst 1/3 af hovedbestyrelsen skriftligt frem-
sætter begrundet begæring herom, skal ekstra-
ordinært repræsentantskabsmøde afholdes se-
nest 20 hverdage efter, at begæringen forelig-
ger i GL's sekretariat. Indkaldelse skal ske, såle-
des at forslag til dagsorden og beslutningsfor-
slag normalt er medlemmerne i hænde senest 
5 hverdage før repræsentantskabsmødet.  
 
§ 12. Stk. 1. En repræsentant har pligt til at give 
møde på repræsentantskabsmøderne. Ved for-
fald indtræder tillidsrepræsentantsuppleanten 
på arbejdspladsen. 

 
Det er præciseret, at det er hovedbestyrelsen, 
der indkalder til repræsentantskabsmødet. 
 
Proceduren ifm. repræsentantskabsmødet er 
forenklet: 
 

⋅ forslag til dagsordenen skal indsendes 
inden udsendelse af endelig dagsorden 
for mødet 

 
⋅ ændringsforslag kan fremsættes på 

mødet 
 

⋅ dirigentens rolle er understreget 
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Dette skal afholdes senest 20 hverdage efter, 
at begæringen er modtaget i GL’s sekretariat. 

Stk. 3. Repræsentantskabet fastlægger efter 
indstilling fra hovedbestyrelsen en forretnings-
orden for sine møder. (Se bilag 6) 
 

For repræsentanterne for udvalgene, jf. § 18 
indtræder suppleanten, jf. § 10, stk. 1 b, c og 
d.  
Stk. 2. Valgte medlemmer af hovedbestyrelsen 
kan ikke være medlemmer af repræsentantska-
bet, men deltager i repræsentantskabsmø-
derne uden stemmeret. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan indbyde gæster til 
at overvære repræsentantskabsmøderne.  
 
Ad § 11, stk. 1 
Lovudvalget finder det fuldt betimeligt, om ho-
vedbestyrelsen vælger at indkalde til et eller to 
årlige, ordinære repræsentantskabsmøder. 
Hensigten med ændringen af paragraffen er at 
sikre, at der er et reelt indhold at afvikle møde 
om. Her peger lovudvalget især på år, hvor der 
er afviklet ekstraordinære repræsentantskabs-
møder, hvor det kan være hensigtsmæssigt 
ikke at afvikle det ordinære møde kort tid efter 
et ekstraordinært møde.  
 
 
 

 
§ 18. Indkaldelse til og dagsorden for ordi-
nære repræsentantskabsmøder 

Stk. 1. Ordinære repræsentantskabsmøder skal 
indkaldes skriftligt senest 2 måneder før mø-
dets afholdelse (ekskl. juli måned). Samtlige 
medlemmer af foreningen skal gøres bekendt 
med indkaldelsen, fx via GL’s hjemmeside. 

 
§ 13. Stk. 1. Repræsentantskabet indkaldes til 
ordinære møder med et varsel på 40 hverdage 
(ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli 
måned). Indkaldelsen skal indeholde en forelø-
big dagsorden.  
 
Stk. 2. Dagsordenspunkter skal indsendes, så 
GL's sekretariat har dem i hænde senest 25 
hverdage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske 
og juli måned) før repræsentantskabsmødet.  

 
Bestemmelsen er søgt lettere forenklet. 
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Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dags-
orden. 

Stk. 2. Alle medlemmer af foreningen kan ind-
sende forslag til behandling på repræsentant-
skabsmødet. Dagsordenspunkter skal inde-
holde et motiveret beslutningsforslag og en be-
grundelse for, at der er tale om retningslinjer 
for foreningens politik. 
 

Sådanne forslag skal indsendes, så GL’s sekre-
tariat har dem i hænde senest 6 uger (ekskl. juli 
måned og uge 42) før repræsentantskabsmø-
det. Forslag skal være motiveret. 

Forslag, der indsendes efter denne frist, kan 
ikke behandles på repræsentantskabsmødet. 

Stk. 3. Endelig dagsordenen med indkomne for-
slag skal udsendes senest 4 uger (ekskl. juli må-
ned) inden repræsentantskabsmødet.  

Stk. 4. Dagsorden til ordinære repræsentant-
skabsmøder skal altid omfatte følgende punk-
ter: 

⋅ Valg af dirigent 
⋅ Hovedbestyrelsens årsberetning 
⋅ Forelæggelse og godkendelse af de re-

viderede regnskaber 

Stk. 3. Dagsordenspunkter i henhold til lovenes 
§ 9, stk. 1, skal indeholde et motiveret beslut-
ningsforslag og en begrundelse for, at der er 
tale om retningslinjer for foreningens politik. 
Herudover kan der optages punkter på dagsor-
denen i henhold til § 15, stk. 6.  
 
Stk. 4. Dagsordenen udsendes senest 20 hver-
dage (ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og 
juli måned) inden repræsentantskabsmødet. 
Øvrige beslutningsforslag skal være GL's sekre-
tariat i hænde 15 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 
dage inden påske og juli måned) før repræsen-
tantskabsmødet og skal være medlemmerne i 
hænde senest 10 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 
dage inden påske og juli måned) før repræsen-
tantskabsmødet.  
 
Stk. 5. Dagsorden til de ordinære repræsen-
tantskabsmøder skal altid omfatte følgende 
punkter: 
Valg af dirigent.  
Eventuelt fremsatte forslag.  
Eventuelt fremsatte lovforslag.  
Desuden skal efterårets ordinære møde inde-
holde følgende dagsordenspunkter:  
Stillingtagen til hovedbestyrelsens årsberet-
ning, der skal omfatte status over den førte po-
litik og danne udgangspunkt for debat om for-
eningens kommende opgaver.  
Forelæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse.  
Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.  
Valg af 2 valgledere og 2 valgledersuppleanter.  
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⋅ Godkendelse af revideret budget for in-
deværende budgetår samt rammebud-
get for det efterfølgende budgetår 

⋅ Stillingtagen til det samlede frikøb for 
det følgende skoleår 

⋅ Valg af 2 interne revisorer og 2 revisor-
suppleanter 

⋅ Valg af 2 valgledere og 2 valgledersup-
pleanter. 

⋅ Indkomne forslag 
 

 

Stillingtagen til det samlede frikøb for det føl-
gende skoleår, jf. § 26, stk. 10.  
Stillingtagen til revideret budget for indevæ-
rende budgetår samt rammebudget for det ef-
terfølgende budgetår.  
 
Stk. 6. I forbindelse med repræsentantskabs-
møder kan hovedbestyrelsen beslutte at af-
holde møder for lokale netværk/områdemø-
der, gennemføre TR-uddannelse i aktuelle em-
ner etc. Hovedbestyrelsen kan endvidere be-
slutte at invitere andre til disse møder, fx ar-
bejdsmiljørepræsentanter, medarbejderrepræ-
sentanter i bestyrelser, TR-suppleanter eller 
formænd for Pædagogisk råd/udvalg.   
 
Ad § 14, stk. 2 
Beretningsformen kan udvikles fx i forhold til 
indførelse af nye medier, så længe beslutninger 
og afstemningsresultater tydeligt fremgår. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 19. Ekstraordinære repræsentantskabsmø-
der 

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde (jf. § 17, stk. 2) skal ske således, at 
forslag til dagsorden og beslutningsforslag nor-
malt er medlemmerne i hænde senest 5 hver-
dage før repræsentantskabsmødet.  

  
Udskilt til selvstændig paragraf 
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§ 20. Repræsentantskabets beslutninger 

Stk. 1. Repræsentantskabet vedtager beslutnin-
ger ved stemmeflerhed, medmindre andet er 
fastsat i lovene.  

Stk. 2. Dirigenten bestemmer formen for af-
stemningen. Dog skal afstemningen foregå ved 
navneopråb, hvis mindst 10 repræsentanter 
kræver det. Dirigenten meddeler resultatet af 
afstemningen. 

Stk. 3. På mødet kan der fremsættes ændrings-
forslag til de fremsatte beslutningsforslag. Diri-
genten afgør, om det er et ændringsforslag el-
ler et nyt forslag.  

Stk. 4. Såfremt 2/3 af repræsentantskabets 
fremmødte medlemmer ved afstemning vedta-
ger at udtrykke sin mistillid til hovedbestyrel-
sen, skal der udskrives nyvalg til hovedbestyrel-
sen for resten af valgperioden, jf. § 23. 
Den siddende hovedbestyrelse varetager for-
eningens daglige opgaver, indtil en ny er valgt. 
Under en varslet eller igangværende konflikt, 
der dækker mere end 1% af foreningens ordi-
nære medlemmer, kan der ikke stilles mistil-
lidsvotum til hovedbestyrelsen.  
 

 
§ 15. Stk. 1. Repræsentantskabets beslutninger 
vedtages - hvor andet ikke er lovmæssigt be-
stemt - ved simpel majoritet.  
 
Stk. 2. Dirigenten bestemmer formen for af-
stemningen, som dog skal være ved navneop-
råb, når mindst 10 repræsentanter kræver det. 
Dirigenten meddeler resultatet af afstemnin-
gen. 
 
Stk. 3. Hvis 3/4 af repræsentantskabet forlan-
ger det, kan nye dagsordenspunkter vedrø-
rende retningslinjer for foreningens politik be-
handles. Disse dagsordenspunkter skal inde-
holde et motiveret beslutningsforslag og an-
give, at der er tale om retningslinjer for for-
eningens politik.  
 
Stk. 4. Nye beslutningsforslag inden for punkter 
på dagsordenen kan kun komme til afstemning, 
hvis 2/3 af repræsentantskabet ønsker det.  
 
Stk. 5. Beslutninger, der fastlægger retningslin-
jerne for foreningens politik, kan kun træffes, 
såfremt forslag herom er fremført i overens-
stemmelse med § 13, stk. 2 og 3 eller formule-
ret/fremkommet som følge af en repræsen-
tantskabsbeslutning, jf. § 15, stk. 3 og 4.  
Efter forhandlinger på repræsentantskabsmø-
det kan beslutningsforslag med eventuelt min-
dre ændringer vedtages. En vedtagelse er bin-
dende for hovedbestyrelsen.  
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Stk. 6. Repræsentantskabet kan afkræve for-
eningens hovedbestyrelse redegørelse for alle 
spørgsmål om foreningens virksomhed og lade 
redegørelsen danne baggrund for en drøftelse, 
der kan resultere i en opfordring til hovedbe-
styrelsen.  
 
Stk. 7. Repræsentantskabet fastsætter selv sin 
forretningsorden.  
 
Stk. 8. Såfremt 2/3 af repræsentantskabets 
fremmødte medlemmer ved afstemning vedta-
ger at udtrykke sin mistillid til hovedbestyrel-
sen, skal der umiddelbart udskrives nyvalg til 
hovedbestyrelsen for resten af valgperioden, jf. 
§ 8 stk. 5. 
Den siddende hovedbestyrelse varetager for-
eningens daglige opgaver, indtil en ny er valgt. 
Under en varslet eller igangværende konflikt, 
der dækker mere end 1% af foreningens ordi-
nære medlemmer, kan der ikke stilles mistil-
lidsvotum til hovedbestyrelsen.  
 

 

 

 

 
Ad § 14, stk. 2 
Beretningsformen kan udvikles fx i forhold til 
indførelse af nye medier, så længe beslutninger 
og afstemningsresultater tydeligt fremgår. 
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Kapitel 7. Hovedbestyrelsen 
 
§ 21. Hovedbestyrelsen opgaver 
Stk. 1. Hovedbestyrelsen og forretningsudval-
get varetager foreningens daglige politiske le-
delse. 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastlægger forenin-
gens politiske arbejde inden for de rammer, 
der er fastlagt af repræsentantskabet. 
 

 
 
Hovedbestyrelsen 
 
§ 3. Foreningens daglige ledelse varetages af 
hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i 
overensstemmelse med §§ 5, 6, 9 og 13. 
 

 
Hovedbestyrelsens opgaver er uddybet: 
 
I stk. 1 er tilføjet et ”politiske” 
 
Stk. 2 er ny. 

 
§ 22. Valg til hovedbestyrelsen 
 
Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af 13 medlem-
mer. 12 medlemmer vælges af og blandt for-
eningens medlemmer for tre år ad gangen. Ud-
valget for ikke-fastansatte, jf. § 35, stk. 4 væl-
ger af sin midte hovedbestyrelsens 13. med-
lem. 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal i 
hele valgperioden opfylde de betingelser for 
valgbarhed, der er anført i § 3 og § 35. Opfylder 
et medlem ikke længere betingelserne, udtræ-
der pågældende af hovedbestyrelsen. 
 
 
Valget gennemføres af sekretariatet under til-
syn af 2 valgledere, som udpeges af 

 
Valg af hovedbestyrelse 
 
§ 4. Stk. 1. Foreningens hovedbestyrelse består 
af 13 medlemmer. 12 medlemmer vælges af og 
blandt foreningens medlemmer. Udvalget for 
ikke-fastansatte magistre, jf. § 18 vælger af sin 
midte hovedbestyrelsens 13. medlem. 
 
 
§ 7. Stk. 1. Hovedbestyrelsens 12 medlemmer 
vælges for 3 år ad gangen ved hemmelig af-
stemning i marts/april 2022 og derefter hvert 
tredje år. Hovedbestyrelsens 13. medlem væl-
ges for 2 år, men af Udvalget for ikke fastan-
satte, jf. § 18, stk. 3. Dette medlem udtræder 
af udvalget, som supplerer sig, jf. § 8, stk. 3.  
Stk. 2. Valget ledes af formanden og 2 af re-
præsentantskabet udpegede valgledere. 
 
Ad § 7, stk. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

repræsentantskabet. Afstemningen gennemfø-
res i marts/april.  
 
Stk. 3. Valget foregår ved valg på lister, jf. stk. 
5. 
 
Nye lister med angivelse af listefører kan an-
meldes løbende i valgperioden, dog senest 
mandag i uge 4 i valgåret.  
 
Anmeldelsen sker til sekretariatet og skal være 
underskrevet af 25 stillere, der alle skal være 
stemmeberettigede til valget. Valglederne ta-
ger herefter stilling til, om listen opfylder betin-
gelserne for at være opstillingsberettiget.  
 
Valglederne tildeler listen et nummer, som er 
den officielle betegnelse for listen.  
 
Hvis ingen kandidater på listen opnår valg, vil li-
sten til næste valg skulle genanmeldes og god-
kendes som opstillingsberettiget.  
 
Lister, der opnår valg af kandidater, er opstil-
lingsberettiget til det næste valg. 
 
Stk. 4. Sekretariatet indkalder kandidatlister 
med mindst 10 hverdages varsel. Kandidatli-
sterne skal være sekretariatet i hænde senest 
mandag i uge 6, kl. 12:00. 

Valg for hele valgperioden forudsætter, at den 
valgte i hele valgperioden, opfylder kriterierne 
for valget.  
Således forudsættes det, at det medlem, som 
Udvalget for ikke fastansatte udpeger til ho-
vedbestyrelsen i hele perioden er ikke-fastan-
sat, og dermed kan repræsentere de ikke-fast-
ansattes interesser. Såfremt dette medlem 
fastansættes eller får stilling uden for GL's om-
råde, udpeger Udvalget for ikke fastansatte et 
nyt hovedbestyrelsesmedlem, som er udpeget 
for den resterende valgperiode.  
 
 
§ 8. Stk. 1. Forslag til kandidatlister indkaldes 
med mindst 10 hverdages varsel. Forslaget skal 
være underskrevet af mindst 25 stemmeberet-
tigede stillere samt af listens kandidater. 
Man kan kun være stiller for én kandidatliste, 
og én kandidat kan kun opstille på én liste. På 
hver liste kan opstilles indtil 3 kandidater mere, 
end der skal vælges til hovedbestyrelsen. 
Forslag til kandidatlister skal foreligge på for-
eningens sekretariat senest mandag i uge 6 kl. 
12:00.  
 
Stk. 2. Valget af hovedbestyrelsesmedlemmer 
foregår efter listevalgsmetoden.  
a) Stemmesedlen skal indeholde alle kandidat-
navne og en angivelse af hvem, der opstiller på 
samme liste. Det skal endvidere fremgå, hvor-
vidt den enkelte liste er opstillet sideordnet el-
ler prioriteret.  
b) Afstemningen foregår ved, at man sætter ét 
kryds ud for én kandidat eller ud for én liste. 

 
 
 
 
 
 
Krav vedr. stillere er lempet – bl.a. skal lister, 
der har opnået valg til hovedbestyrelsen ikke 
præsentere stillere til det næste valg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antallet af kandidater er reduceret til 12. 
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Hver liste kan opstille op til 12 kandidater. 
 
En kandidat kan kun opstille på én liste. 
 
Stk. 5. Valget af hovedbestyrelsesmedlemmer 
foregår efter listevalgsmetoden. 
 

a) Stemmesedlen skal indeholde alle kan-
didatnavne og en angivelse af, hvem 
der opstiller på samme liste. Det skal 
endvidere fremgå, hvorvidt den en-
kelte liste er opstillet sideordnet eller 
prioriteret. 
 

b) Afstemningen foregår ved, at man sæt-
ter en markering ud for én kandidat el-
ler ud for én liste. 
 

c) Optællingen sker ved, at man først op-
tæller, hvor mange kryds der er afgivet 
på hver kandidatliste og dernæst på 
hver kandidat. Kandidatlisternes stem-
metal opgøres uafhængigt af, hvilke 
kandidater krydsene er sat ud for på li-
sten. På baggrund heraf afgøres, hvor 
mange pladser hver liste skal have.  
 
Tildelingen sker ved, at det stemmetal, 
der er afgivet for hver kandidatliste, 

c) Optællingen sker ved, at man først optæller, 
hvor mange kryds der er afgivet på hver kandi-
datliste og dernæst på hver kandidat. Kandidat-
listernes stemmetal opgøres uafhængigt af, 
hvilke kandidater krydsene er sat ud for på li-
sten. På baggrund af disse tal afgøres, hvor 
mange pladser hver liste skal have. Tildelingen 
sker ved, at det for hver kandidatliste afgivne 
stemmetal deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 osv. Den 
liste, der får den største kvotient, får den første 
plads, den liste, der får den næststørste kvoti-
ent, får den næste plads osv., indtil alle hoved-
bestyrelsespladser er besat. Er kvotienterne 
lige store, foretages lodtrækning af valgle-
derne.  
d) Når antallet af hovedbestyrelsespladser er 
fordelt på lister, fordeles den enkelte listes 
pladser på kandidater. Er stemmetallene ens 
ved sideordnet opstilling, foretages lodtræk-
ning af valglederne. I øvrigt optælles stem-
merne efter de til enhver tid gældende regler 
for kommunale valg.  
Stk. 3. Kandidater, der ikke opnår valg, er sup-
pleanter inden for hver liste, jf. de kommunale 
valgregler. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem 
udtræder af bestyrelsen, indtræder supplean-
ten fra den samme liste. Findes der ingen sup-
pleanter fra den pågældende liste, supplerer li-
sten sig selv, hvis der ved valget var opstillet 3 
kandidater flere, end listen fik valgt. Findes der 
ingen suppleanter fra den liste, hvor et medlem 
udtræder, og var der ved valget opstillet færre 
end 3 kandidater udover de valgte, opgøres det 
efter metoden i § 8, stk. 2, hvilken liste der er 
berettiget til den ledige plads. Findes der ingen 
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deles med 1,4 – 3 – 5 – 7 – 9 osv. (den 
modificerede Sainte-Laguës metode). 
Den liste, der får den største kvotient, 
får den første plads, den liste, der får 
den næststørste kvotient, får den næ-
ste plads etc., indtil alle hovedbestyrel-
sespladser er besat. Er kvotienterne 
lige store, gennemfører valglederne en 
lodtrækning.  
 

d) Når antallet af hovedbestyrelsesplad-
ser er fordelt på lister, fordeles den en-
kelte listes pladser på kandidater. Er 
stemmetallene ens ved sideordnet op-
stilling, foretager valglederne lodtræk-
ning. I øvrigt optælles stemmerne efter 
de til enhver tid gældende regler for 
kommunale valg. 
 

Stk. 6. Kandidater, der ikke opnår valg, er sup-
pleanter inden for hver liste, jf. de kommunale 
valgregler. Hvis et hovedbestyrelsesmedlem 
udtræder af bestyrelsen, indtræder supplean-
ten fra samme liste.  

Er der ingen suppleanter fra den liste, hvor et 
medlem udtræder, afgøres det efter metoden i 
litra c, hvilken liste, der er berettiget til den le-
dige plads. 

suppleant, kan hovedbestyrelsen supplere sig 
selv.  
Stk. 4. Senest i uge 6 offentliggør formanden en 
oversigt over alle kandidatlisterne med kandi-
datnavne og stillere. Senest mandag i uge 10 
gives adgang til at stemme, og stemme skal 
være afgivet elektronisk og være foreningens 
valgsekretariat i hænde senest mandag i uge 
12 ved midnat. Formanden offentliggør resulta-
tet tirsdag i uge 12 kl. 12. Den nyvalgte hoved-
bestyrelse tiltræder pr. 1. august og afholder 
normalt konstituerende møde i uge 13. Det på-
hviler det ældste medlem af den nye hovedbe-
styrelse at indkalde til møde og lede valg af for-
mand, næstformand/næstformænd og de(t) 
eventuel(le) øvrige medlem(mer) af forret-
ningsudvalget, jf. §6.   
 
Stk. 5. Hovedbestyrelsen skal iværksætte ud-
skrivelse af ekstraordinært hovedbestyrelses-
valg senest 10 hverdage efter, at en beslutning 
herom er taget. Valget skal foregå efter de i § 
7, stk. 2, og § 8 angivne regler og med tilsva-
rende tidsrammer. Dog kan der ikke afholdes 
ekstraordinært hovedbestyrelsesvalg i uge 42, 
samt i perioderne 1. maj til 31. august og 20. 
december til 3. januar.     
 
Stk. 6. Ved alle indirekte valg i GL anvendes de 
d'Hondtske divisorer (1 - 2 - 3 - 4). 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en 
formand og en (eventuelt 2) næstformand 
(næstformænd), der ikke kan være rektorer. 
Under forudsætning af, at der vælges 2 
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Findes der ingen suppleant efter ovennævnte, 
supplerer hovedbestyrelsen sig selv, subsidiært 
undlader supplering og afventer næste valg.  

Stk.7. Der gælder følgende tidsfrister for valg til 
hovedbestyrelsen: 

⋅ Senest i uge 6 offentliggør sekretariatet en 
oversigt over kandidatlisterne med kandi-
datnavnene. 

⋅ Senest mandag i uge 10 gives der adgang til 
at stemme. 

⋅ Senest mandag i uge 12, kl. 16:00 skal 
stemme være afgivet.  

⋅ Senest tirsdag i uge 12, kl. 14 offentliggør 
sekretariatet valgets resultat.  

Stk. 8. Hovedbestyrelsens medlemmer kan ikke 
varetage hverv som tillidsrepræsentant. Er et 
nyvalgt medlem af hovedbestyrelsen tillidsre-
præsentant, skal pågældende træde tilbage fra 
hvervet som tillidsrepræsentant senest ved 
indtræden i hvervet som medlem af hovedbe-
styrelsen. 

næstformænd afgør hovedbestyrelsen, hvem 
af de to, der har tegningsretten som næstfor-
mand, jf. § 26, stk. 3. 
 
Ad § 6, stk. 6 
Såfremt der er udvalgsposter i mindst samme 
omfang som antallet af hovedbestyrelsesmed-
lemmer, er hvert hovedbestyrelsesmedlem sik-
ret én udvalgspost. 
 

 

§ 23. Ekstraordinært valg til hovedbestyrelsen 

Stk. 1. Hvis repræsentantskabet har vedtaget at 
udtrykke mistillid til hovedbestyrelsen, jf. § 20, 
stk. 4, skal hovedbestyrelsen iværksætte 
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ekstraordinært hovedbestyrelsesvalg senest 10 
hverdage efter repræsentantskabets beslut-
ning.  

Stk. 2. Valget foregår efter samme regler som 
et ordinært valg og med tilsvarende tidsram-
mer. Dog kan der ikke holdes ekstraordinært 
hovedbestyrelsesvalg i uge 42 eller i perio-
derne 1. maj til 31. august og 20. december til 
3. januar.  

Stk. 3. Tilsvarende sker konstitueringen efter 
samme regler som et ordinært valg med de 
nødvendige tilpasninger.  

 
 
§ 24. Konstituerende møde 

Den nyvalgte bestyrelse tiltræder 1. august og 
afholder normalt konstituerende møde i uge 
13. Det medlem, der har længst anciennitet i 
hovedbestyrelsen, indkalder til mødet og leder 
valg af forperson, næstforperson(er) og even-
tuelle øvrige medlemmer af forretningsudval-
get. 

 
Ad § 4, stk. 2  
I forbindelse med konstituering af for-
mand/næstformand/-mænd er det Lovudval-
gets tanke, at hovedbestyrelsen naturligt til-
stræber en bred sammensætning af ledelsen.   
Med et forretningsudvalg på 3-4 personer er 
det hensigten, at forretningsudvalget tager sig 
af sager af mere ekspederende og evt. ha-
stende karakter, således at politiske sager nor-
malt behandles i hovedbestyrelsen.  
 

 

 
§ 25. Forperson og næstforperson 
Stk. 1. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en 
forperson og en eller to næstforpersoner.  
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Stk. 2. Hvis der vælges 2 næstforpersoner, af-
gør hovedbestyrelsen, hvem af de to, der har 
tegningsretten som næstforperson, jf. § 39, stk. 
1. 
 
 
§ 26. Hovedbestyrelsens møder 
Stk. 1. Hovedbestyrelsens møder ledes af for-
personen.  
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsens beslutninger afgøres 
ved stemmeflerhed. Hvert hovedbestyrelses-
medlem har en stemme. I tilfælde af stemme-
lighed er forpersonens stemme udslagsgi-
vende. 
 
Stk. 3. Forpersonen indkalder til hovedbestyrel-
sesmøder.  
Hovedbestyrelsen skal indkaldes, hvis fem ho-
vedbestyrelsesmedlemmer ønsker det.  
 
Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin for-
retningsorden. (Se bilag 7) 
 
 

 
§ 5. Stk. 1. Hovedbestyrelsens forhandlinger le-
des af formanden. Hovedbestyrelsens beslut-
ninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. 
 
Stk. 2. Formanden indkalder til hovedbestyrel-
sesmøder. Endvidere skal hovedbestyrelsen 
indkaldes, hvis 5 hovedbestyrelsesmedlemmer 
ønsker det. Hovedbestyrelsen afholder normalt 
et månedligt møde uden for ferieperioderne. 
 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin for-
retningsorden. Hvert hovedbestyrelsesmedlem 
har én stemme. 
Stk. 4. For at underkende enstemmige indstil-
linger fra udvalg, jf. § 18 eller områdebestyrel-
ser kræves absolut flertal. 
 

 
Det foreslås, at bestemmelsen om, at under-
kendelse af indstillinger fra udvalg kræver ab-
solut flertal, udgår. Dette for at give en forenk-
ling, og det forekommer lidt detaljeret i denne 
forbindelse af skelne mellem simpelt og abso-
lut flertal.  
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Kapitel 8. Forretningsudvalget 
 
§ 27. Forretningsudvalgets opgaver 
Stk. 1. Forretningsudvalget forestår forenin-
gens daglige, politiske ledelse under ansvar for 
hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen skal holdes løbende 
orienteret om forretningsudvalgets arbejde. 
 
 

 
Forretningsudvalget og øvrige udvalg 
 
Stk. 3. Forretningsudvalget forestår forenin-
gens daglige ledelse under ansvar over for ho-
vedbestyrelsen. 
 
Stk. 5. Hovedbestyrelsen skal holdes løbende 
orienteret om forretningsudvalgets arbejde. 
Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan i øvrigt nedsætte 
udvalg, herunder udpege ekstern repræsenta-
tion. Sammensætningen af udvalgene sker ef-
ter de d'Hondtske divisorer: 1 - 2 - 3 - 4, dog så-
ledes at der sikres en bredest mulig fordeling af 
hovedbestyrelsesarbejdet. 
 

 
 
 

 
§ 28. Forretningsudvalgets sammensætning 
Stk. 1. Forretningsudvalget består af tre hoved-
bestyrelsesmedlemmer. Forperson og næstfor-
person(er) er fødte medlemmer. GL’s forper-
son er forperson for forretningsudvalget. 
 
Stk. 2. Hvis hovedbestyrelsessammensætnin-
gen fordrer beskyttelse af et mindretal i hoved-
bestyrelsen, kan hovedbestyrelsen beslutte, at 
forretningsudvalget undtagelsesvist skal bestå 
af flere medlemmer.  

 
§ 6. Stk. 1. Forretningsudvalget består af 3 ho-
vedbestyrelsesmedlemmer. Formand og næst-
formand/næstformænd er fødte medlemmer. 
GL's formand er formand for forretningsudval-
get. 
 
Såfremt hovedbestyrelsessammensætningen 
fordrer beskyttelse af et hovedbestyrelsesmin-
dretal. jf. stk. 2, kan forretningsudvalget bestå 
af 4 medlemmer.  
 
Stk. 2. Forretningsudvalget sammensættes i 
forhold til grupperinger i hovedbestyrelsen ud 
fra de d'Hondtske divisorer: 1 - 2 - 3 - 4, således 
at det samlede forretningsudvalg afspejler for-
delingen i hovedbestyrelsen. 
 

 
Sammensætningen af forretningsudvalget fore-
slås fastlagt af hovedbestyrelsen som led i kon-
stitueringen. 
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Ad §6, stk. 1 
Udgangspunktet er et forretningsudvalg bestå-
ende af tre medlemmer. Et fjerde medlem er 
alene tænkt som en mindretalsbeskyttelse. Ho-
vedbestyrelsen beslutter i givet fald, om forret-
ningsudvalget skal bestå af fire medlemmer.   
 

 
§ 29. Forretningsudvalgets møder 
Stk. 1. Forretningsudvalgets møder ledes af for-
personen. 
 
Stk. 2. Forretningsudvalget er beslutningsdyg-
tigt, når mindst to medlemmer er til stede. Hvis 
forretningsudvalget består af fire medlemmer 
dog mindst tre medlemmer.  
 
Stk. 3. Forretningsudvalget kan med alminde-
ligt flertal blandt de tilstedeværende træffe 
bindende beslutning, medmindre beslutningen 
ifølge lovene er henlagt til hovedbestyrelsen, 
eller den er i modstrid med en beslutning truf-
fet i hovedbestyrelsen. Ved stemmelighed er 
forpersonens stemme udslagsgivende. Et med-
lem kan dog kræve en beslutning forelagt ho-
vedbestyrelsen til afgørelse. 

 
Stk. 4.  
Forretningsudvalgets forhandlinger ledes af 
formanden. Forretningsudvalget er beslut-
ningsdygtigt, når mindst 2 - eller såfremt for-
retningsudvalget består af 4 medlemmer så 
hvis 3 - medlemmer er til stede. Forretningsud-
valget kan med almindeligt flertal blandt de til-
stedeværende træffe bindende beslutninger i 
alle sager, hvor afgørelse ikke efter lovene er 
henlagt til hovedbestyrelsen eller vil være i 
modstrid med en beslutning truffet af denne. 
Ved stemmelighed er formandens stemme af-
gørende. Ét medlem kan dog kræve en beslut-
ning forelagt hovedbestyrelsen til afgørelse.  
 

 

 
Kapitel 9. Udvalg under hovedbestyrelsen 
 
§ 30. Udvalg under hovedbestyrelsen 
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Stk. 1. Ud over de udvalg, der er nævnt i dette 
kapitel, kan hovedbestyrelsen nedsætte faste 
eller midlertidige udvalg.  

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter kommisso-
rium for sådanne udvalg.  

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan ligeledes beslutte 
ekstern repræsentation.  

Stk. 4. Hovedbestyrelsens medlemmer kan del-
tage i alle møder i de udvalg, der er nævnt i ka-
pitel 9.  

 
§ 31. Overenskomstudvalget 
Stk. 1. Overenskomstudvalget bistår hovedbe-
styrelsen med at træffe beslutninger og fast-
lægge GL’s politik i form af indstillinger i rela-
tion til overenskomstområdet samt medlem-
mernes løn-, arbejds- og pensionsforhold.  
 
Stk. 2. Overenskomstudvalget består af repræ-
sentanter fra GL’s hovedbestyrelse samt én re-
præsentant fra netværkene for de almene 
gymnasier/VUC, én repræsentant for de er-
hvervsgymnasiale netværk og én repræsentant 
fra netværket for de private gymnasier. Repræ-
sentanterne fra netværkene vælges af og 
blandt Netværksudvalgets medlemmer. 
 
§ 32. Uddannelsesudvalget 
Stk. 1. Uddannelsesudvalget bistår hovedbesty-
relsen med at træffe beslutninger og fastlægge 
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GL’s politik i form af indstillinger i relation til 
GL’s uddannelsespolitik og institutionspolitik. 
 
Stk. 2. Uddannelsesudvalget består af repræ-
sentanter fra GL’s hovedbestyrelse. Hvis en af 
uddannelserne stx, hhx, htx, 2-årigt hf eller hf-
enkeltfag ikke herved er repræsenteret i udval-
get, suppleres der op med en repræsentant fra 
det pågældende område. Denne/disse repræ-
sentanter fra uddannelsesområderne vælges af 
og blandt Netværksudvalgets medlemmer. 
 
§ 33. Arbejdspladsudvalget 
Stk. 1. Arbejdspladsudvalget bistår hovedbesty-
relsen med at træffe beslutninger og fastlægge 
GL’s politik i form af indstillinger i relation til 
GL’s arbejdspladspolitik. 
 
Stk. 2. Arbejdspladsudvalget består af repræ-
sentanter fra hovedbestyrelsen, herunder re-
præsentanten for de ikke-fastansatte samt tre 
repræsentanter fra netværkene for de almene 
gymnasier/VUC og én repræsentant fra de er-
hvervsgymnasiale netværk. Repræsentanterne 
for netværkene vælges af og blandt netværks-
udvalgets medlemmer.  
 
 
§ 34. Netværksudvalget 

Stk. 1. Netværksudvalgets formål er, at: 

⋅ komme med input fra den lokale struk-
tur til den centrale struktur, herunder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

bidrage til at kvalificere beslutninger 
mv., der ligger i den centrale struktur 

⋅ formidle orientering, politikker mv. fra 
den centrale til den lokale struktur 

⋅ formidle erfaringer mellem de lokale 
netværk 

⋅ formidle erfaringer og styrke samarbej-
det mellem de forskellige skoleformer 

⋅ rådgive hovedbestyrelsen gennem 
drøftelser i udvalget. 
 

Stk. 2. Netværksudvalget består af formæn-
dene for de lokale netværk, tre repræsentanter 
for VUC-sektoren samt GL’s forperson. 

Stk. 3. De tre repræsentanter for VUC-sektoren 
vælges af og blandt tillidsrepræsentanter på 
VUC-området i ulige år, normalt i forbindelse 
med årsmødet. Der vælges tillige 3 supplean-
ter. Ophører en VUC-repræsentant med at 
være tillidsrepræsentant, indtræder supplean-
ten i stedet. 

Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler 
for valg af VUC-repræsentanterne. (Se bilag 5) 

Stk. 4. GL’s forperson er forperson for Net-
værksudvalget.  

Stk. 5. Der nedsættes et forretningsudvalg be-
stående af: 
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⋅ GL’s forperson 
⋅ 1 repræsentant, der vælges af og 

blandt repræsentanterne fra STX/VUC-
netværkene, 

⋅ 1 repræsentant, der vælges af og 
blandt repræsentanterne fra de er-
hvervsgymnasiale netværk,  

⋅ 1 repræsentant, der vælges af og 
blandt VUC-repræsentanterne og  

⋅ repræsentanten for de private gymna-
sier. 

 
Forretningsudvalget har til opgave at udar-
bejde forslag til dagsorden for udvalgets mø-
der. 
 
Stk. 6. Udvalget kan indkaldes af forpersonen, 
eller hvis et flertal i forretningsudvalget eller 
1/3 af netværksudvalgets medlemmer kræver 
det. 

Stk. 7. Hovedbestyrelsen fastlægger efter ind-
stilling fra Netværksudvalget en forretningsor-
den for udvalget.  (Se bilag 4) 
 
 
§ 35. Udvalg for ikke-fastansatte  

Stk. 1. Udvalgets formål er at: 

⋅ rådgive hovedbestyrelsen om forhold ved-
rørende GL’s ikke-fastansatte og ledige 
medlemmer 

 
Udvalg 
 
§ 18.Stk. 1. Efter tillidsrepræsentantvalget er 
afsluttet pr. 1. april i år med ulige årstal vælges 
stående udvalg for studenterkurser, 2-årige hf-
kurser, VUC, pædagogiske ledere og pensioni-
ster. Ligeledes vælges i år med ulige årstal et 
stående udvalg for ikke-fastansatte magistre. 

 
Da der nu kun resterer fire stående udvalg, og 
at disse udvalg er af meget forskellig karakter, 
behandles hvert udvalg i en selvstændig be-
stemmelse. 
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⋅ koordinere og formidle erfaringer blandt 
GL’s ikke-fastansatte og ledige medlem-
mer. 
 

Stk. 2. Af og blandt de ikke-fastansatte med-
lemmer vælges hvert ulige år fem medlemmer 
til udvalget og mindst tre suppleanter.  

Hvis et udvalgsmedlem opnår fastansættelse 
eller ansættelse uden for sektoren, udtræder 
vedkommende af udvalget, og suppleanten 
indtræder i stedet.  

Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog med ud-
valget nærmere regler for valget. (Se bilag 9) 

Stk. 3. På første møde efter valget, dog senest i 
uge 45, udpeger udvalget af sin midte en for-
person.  

Stk. 4. På samme møde vælger udvalget af sin 
midte en repræsentant til hovedbestyrelsen, jf. 
§ 22, stk. 1.  

Pågældende udtræder herefter af udvalget og 
erstattes af en suppleant.  

Hvis repræsentanten for de ikke-fastansatte i 
hovedbestyrelsen fastansættes eller får ansæt-
telse uden for GL’s område i valgperioden, ud-
peger udvalget en ny repræsentant. 

Udvalget for ikke-fastansatte magistre vælges 
af og blandt medlemmer, der ikke er fastan-
satte.  
 
Stk. 2. Hvert udvalg er på 5 medlemmer. Ho-
vedbestyrelsen fastsætter sammen med valgle-
derne de nærmere regler for antallet af stil-
lere.   
Udvalgene vælges ved urafstemning af og 
blandt den pågældende valggruppe, jf. § 8, stk. 
2. 
Valget ledes af formanden og 2 af repræsen-
tantskabet udpegede valgledere.  
 
Stk. 3. De stående udvalg vælger selv udvalgs-
formand. Udvalget for ikke-fastansatte konsti-
tuerer sig senest i uge 45 og vælger her en re-
præsentant til hovedbestyrelsen, jf. § 7, stk. 1. 
De er rådgivende over for hovedbestyrelsen i 
alle spørgsmål for det pågældende udvalgsom-
råde, og arbejder inden for rammerne af deres 
budget. Udvalgene kan sammenkalde tillidsre-
præsentanterne inden for deres område til 
drøftelse af vigtige spørgsmål. Udvalgene kan 
indkaldes af hovedbestyrelsen, udvalgsforman-
den eller et flertal af udvalget. 
Udvalget for ikke-fastansatte har ret til at kon-
takte andre ikke-fastansatte medlemmer.  
Stk. 4. GL er forpligtet til at holde udvalgene 
orienteret om spørgsmål, der hører under de-
res ressortområder. Udvalgenes formænd kan 
deltage i hovedbestyrelsesmøder og hovedbe-
styrelsesudvalgsmøder, når sådanne spørgsmål 
er til debat eller afgørelse.  
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Stk. 5. Hovedbestyrelsen udpeger i øvrigt af sin 
midte en kontaktperson til hvert udvalg.  
 
Ad § 10 c) 
GL-repræsentanter for ikke-fastansatte har til 
opgave at varetage ikke-fastansatte medlem-
mers interesser ved repræsentation på GL's re-
præsentantskabsmøder.  

Ad § 18, stk. 1 

Et medlem kan kandidere til både hovedbesty-
relsen og Udvalget for ikke-fastansatte, selv om 
disse valg vil foregå samtidigt. 

Betegnelsen pædagogisk leder angiver, at der 
er tale om ledere på det angivne niveau, uan-
set om stillingsbetegnelsen måtte være vice-
rektor, uddannelseschef e.l.  
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§ 36. Udvalg for ledere 

Stk. 1. Udvalgets formål er at 

⋅ koordinere og formidle erfaringer blandt 
GL’s medlemmer i lederstillinger på gymna-
sierne, 

⋅ rådgive hovedbestyrelsen om forhold ved-
rørende GL’s medlemmer i lederstillinger 
på gymnasierne. 
 

Stk. 2. Af og blandt medlemmer af GL i leder-
stillinger vælges i ulige år fem medlemmer til 
udvalget og mindst tre suppleanter. 

På første møde efter valget udpeger udvalget 
af sin midte en forperson.  

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog 
med udvalget retningslinjer for valg af udval-
gets medlemmer.  (Se bilag 10) 

 

  

 
§ 37. Udvalg for pensionister 

Stk. 1. Udvalgets formål er at stå for koordina-
tion af arrangementer for medlemmer af GL, 
der er gået på pension (jf. § 3, stk. 3). 
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Stk. 2. Af og blandt GL’s pensionistmedlemmer 
vælges i ulige år fem medlemmer til udvalget 
og mindst en suppleant.  

På første møde efter valget udpeger udvalget 
af sin midte en forperson.  

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger i dialog 
med udvalget retningslinjer for valg af udval-
gets medlemmer. (Se bilag 11) 

 
 Lokaludvalget  

§ 24. Stk. 1. Formændene for lokalbestyrel-
serne og områdebestyrelserne indgår i lokalud-
valget, hvor GL's formand er formand. Udvalget 
kan indkaldes af formanden, eller hvis 1/3 af 
udvalget kræver det. Udvalget er bindeled mel-
lem hovedbestyrelsen og de lokale net-
værk/områdemøderne.  
 
Ad § 24, stk. 1 
Hovedbestyrelsen kan beslutte at supplere lo-
kaludvalget med repræsentanter for bestemte 
skoleformer (fx VUC, hhx, htx) 
 
 

 
 
Udgår, da Lokaludvalget nedlægges. 

 § 22.Stk. 1. Områdestrukturen er sammensat af 
2 organer: områdemøde og områdebesty-
relse.   
Stk. 2. Områdemødet består af: 
a) tillidsrepræsentanter og suppleanter på ar-
bejdspladser med mindst 15 ansatte medlem-
mer. 

 
Udgår, da områdebestyrelserne nedlægges. 
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b) én tillidsrepræsentant/repræsentant fra 
hver arbejdsplads med under 15 ansatte med-
lemmer. 
c) Områdebestyrelsen kan efter beslutning på 
et områdemøde etablere regionale TR-net-
værk.  
Stk. 3. Efter at tillidsrepræsentantvalget er af-
sluttet pr. 1. april i år med ulige årstal, vælges 
en områdebestyrelse inden udgangen af april 
til tiltrædelse ved skoleårets begyndelse. Dog 
sker konstituering inden udgangen af maj. 
Medlemmerne på området vælger områdebe-
styrelsen blandt de af områdemødets medlem-
mer, der ønsker at stille op. Hvert medlem har 
én stemme. Lister kan dannes. Jf. § 8, stk. 2 i til-
fælde af listevalg.  
Stk. 4. Til områdebestyrelsen for private gym-
nasier/kurser vælges 5-7 medlemmer afhængig 
af antallet af medlemmer på området efter føl-
gende regler: 
 
0 - 699 medlemmer: 5 medlemmer i område-
bestyrelsen 
700 - medlemmer: 7 medlemmer i områdebe-
styrelsen 
 
Stk. 5. Til områdebestyrelsen for erhvervsgym-
nasier vælges 10 medlemmer. De 10 medlem-
mer vælges af og blandt medlemmer, hvis pri-
mære undervisning er på hhx eller htx.  
Stk. 6. Hvis et medlem af områdebestyrelsen 
udtræder af denne, indtræder suppleanten i 
den rækkefølge stemmetallene angiver. Ved li-
stevalg anvendes principperne i § 8, stk. 3.  
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Stk. 7. Områdebestyrelsen vælger umiddelbart 
efter valget områdebestyrelsesformand, -næst-
formand og eventuelt en kasserer. 
 

Ad § 22, stk. 5 
Ved valget til områdebestyrelsen skal det så 
vidt muligt sikres, at alle skoleformer inden for 
området er rimeligt repræsenteret.       

 

Kapitel 10. Sekretariat, regnskab, frikøb og 
medlemsblad 
 
§ 38. Sekretariat 

Stk. 1. Foreningens virksomhed udøves gen-
nem sekretariatet, der ledes af en direktør. 
Henvendelser til og fra medlemmerne foregår 
gennem sekretariatet. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen ansætter og afskedi-
ger direktøren. 

Stk. 3. Direktøren deltager i alle hovedbestyrel-
ses- og forretningsudvalgsmøder uden stem-
meret og kan i øvrigt deltage i alle møder og 
forhandlinger. 

 

 
Sekretariat, tegningsret, regnskab og revision 
m.v.  
§ 26. Stk. 1. Foreningens virksomhed udøves 
gennem sekretariatet, der ledes af en direktør, 
og gennem hvilket henvendelser fra og til med-
lemmerne foregår. 
Stk. 2. Direktøren deltager i alle hovedbestyrel-
ses- og forretningsudvalgsmøder uden stem-
meret og kan i øvrigt deltage i alle møder og 
forhandlinger. 
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§ 39. Tegningsret, regnskab og revision mv.  

Stk. 1. Foreningen tegnes i forhold til tredjepart 
af forpersonen, næstforpersonen (hvis flere 
næstforpersoner: den næstforperson, som af 
hovedbestyrelsen er udpeget som tegningsbe-
rettiget), og direktøren hver for sig.  

Ved køb og salg af fast ejendom, indgåelse og 
ophævelse af lejemål samt i alle dispositioner 
over foreningens reservefond og øvrige an-
lægskapital dog kun i forening.  

Stk. 2. Foreningens regnskab følger skoleåret. 

Stk. 3. De to interne revisorer, der er valgt af 
repræsentantskabet (jf. § 18, stk. 4), foretager 
kritisk revision af regnskabet med henblik på at 
påse, at 

⋅ foreningens midler er anvendt efter 
foreningens formål 

⋅ der er udvist fornødent hensyn ved ad-
ministrationen 
 

Regnskabet revideres af en statsautoriseret re-
visor. 

Stk. 4. Hovedbestyrelsen er den budgetansvar-
lige myndighed. 

 

Stk. 3. Foreningen tegnes i forhold til tredje-
mand af formanden, næstformanden og direk-
tøren hver for sig, ved køb og salg af fast ejen-
dom, indgåelse og ophævelse af lejemål samt i 
alle dispositioner over foreningens reservefond 
og øvrige anlægskapital dog kun i forening. 
  
Stk. 4. Foreningens regnskab følger skoleåret.  
 
Stk. 5. De 2 af repræsentantskabet valgte revi-
sorer foretager kritisk revision af regnskabet 
med sigte på at påse, at foreningens midler er 
anvendt efter foreningens formål, og at der er 
udvist fornødent hensyn ved administrationen. 
Regnskabet revideres desuden af en statsauto-
riseret revisor.  
Stk. 6. Hovedbestyrelsen er den budgetansvar-
lige myndighed.  
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§ 40. Frikøb mv. 

Stk. 1. Rammen for det samlede frikøb fordelt 
på hhv. det lokale og det centrale frikøb for det 
kommende budgetår fastlægges hvert år på 
det ordinære repræsentantskabsmøde efter 
indstilling fra hovedbestyrelsen. 

Stk. 2. Efter indstilling fra forretningsudvalget 
fastlægger hovedbestyrelsen frikøb samt even-
tuelt honorar og repræsentationstillæg til for-
person og eventuelt andre medlemmer af for-
retningsudvalget. 

Stk. 3. Foreningens medlemmer får ved frem-
møde i foreningens tjeneste rejseudgifter mv. 
dækket efter regler, der fastlægges af hovedbe-
styrelsen. 

 
 

Stk. 7. Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til 
principper for frikøb af tillidsvalgte til for-
eningspolitisk arbejde, og forslaget forelægges 
repræsentantskabet til godkendelse.  
 
Stk. 8. Efter indstilling fra forretningsudvalget 
vedtager hovedbestyrelsen, i hvilket omfang 
formanden og eventuelt andre af forretnings-
udvalgets medlemmer søges fritaget for deres 
tjenstlige arbejde. Ligeledes efter indstilling fra 
forretningsudvalget kan hovedbestyrelsen fast-
sætte honorar og repræsentationstillæg for 
disse.  
 
Stk. 9. Hovedbestyrelsens medlemmer får ved 
fremmøde i foreningens tjeneste rejseudgifter 
mv. dækket efter regler vedtaget af hovedbe-
styrelsen.  
Stk. 10. Rammen for det samlede frikøb for det 
kommende budgetår fastlægges hvert år af det 
ordinære repræsentantskabsmøde om efter-
året efter indstilling fra hovedbestyrelsen, jf. § 
13, stk. 5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 41. Foreningens medlemsblad 

Stk. 1. Foreningen udgiver et medlemsblad 
og/eller andre redaktionelle produkter til med-
lemmerne. 

 
Foreningens medlemsblad 
 
§ 25. Stk. 1. Foreningen udgiver et medlems-
blad. Heri kan de faglige foreninger inden for 
gymnasieskolen få optaget meddelelser.  
 
Stk. 2. Foreningen ansætter bladets redaktør.  
 

 
Bestemmelsen er tilpasset efter, at bladet i sti-
gende omfang sker i digitalt format. 
 
Det er præciseret, at det er hovedbestyrelsen, 
der ansætter og afskediger Gymnasieskolens 
redaktør.  
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Stk. 2. Hovedbestyrelsen ansætter og afskedi-
ger bladets ansvarshavende redaktør. 

Stk. 3. Redaktøren deltager i hovedbestyrelsens 
og forretningsudvalgets møder uden stemme-
ret. 

Stk. 4. De faglige foreninger inden for gymnasi-
eskolen kan få optaget meddelelser i bladet. 

Stk. 3. Redaktøren deltager i hovedbestyrelsens 
og forretningsudvalgets møder uden stemme-
ret.  
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Kapitel 11. GL’s reservefond 
 
§ 42. Bidrag til reservefonden 

Stk. 1. Repræsentantskabet kan pålægge for-
eningens medlemmer et bidrag til reservefon-
den, herunder også ekstraordinært bidrag.  

Bidrag til reservefonden gælder dog ikke med-
lemmer, der er gået på pension, ledige med-
lemmer eller studentermedlemmer.  

Stk. 2. Bidraget ydes forholdsmæssigt for del-
tidsansatte efter samme regler som kontingen-
tet. 

Stk. 3. Et medlems eller en medlemsgruppes bi-
drag til reservefonden kan efter beslutning i 
forretningsudvalget nedsættes, hvis særlige 
forhold taler for det.  

 

§ 43. Reservefondens regnskab og formue 

Reservefondens regnskab og formue skal hol-
des adskilt fra GL’s almindelige regnskab og for-
mue og skal revideres af foreningens eksterne 
revisor. 

 
 

GL's Reservefond 

§ 28. Stk. 1. Bidrag til reservefonden kan på-
lægges de i § 27, stk. 1 a, nævnte medlemmer, 
når der ved skriftlig afstemning blandt disse er 
afgivet mindst dobbelt så mange stemmer for 
som imod, og mindst halvdelen af de stemme-
berettigede har stemt for. Bidraget til reserve-
fonden nedsættes for medlemmer, der ikke op-
pebærer løn for fuldt timetal, efter samme reg-
ler som angivet i § 27, stk. 1 og 2, for nedsæt-
telse af kontingentet.   

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan som følge af en 
forpligtelse i en indgået forhandlingsaftale med 
Akademikerne (AC) pålægge de i stk. 1 nævnte 
medlemmer ekstraordinært bidrag til dækning 
heraf.  

Stk. 3. Hvor særlige forhold taler derfor, kan et 
medlems bidrag til reservefonden nedsættes. 

Stk. 4. Reservefondens regnskab og formue 
skal holdes adskilt fra GLs almindelige regnskab 
og formue og skal revideres af foreningens re-
visorer. 

Stk. 5. Ekstraordinært bidrag til reservefonden 
kan i øvrigt pålægges alle de i § 27, stk. 1. a, 
nævnte medlemmer ved urafstemning, hvor 
2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. 
Blanke stemmer tæller ikke som afgivne stem-
mer.  
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Kapitel 12. Urafstemning og lokale aftaler 
 
§ 44. Urafstemninger 

Stk. 1. Skriftlig afstemning blandt samtlige 
medlemmer kan foretages, hvis: 

⋅ hovedbestyrelsen beslutter det, 
⋅ mindst fem af hovedbestyrelsens med-

lemmer forlanger det på et hovedbe-
styrelsesmøde, eller 

⋅ 1/3 af repræsentantskabets medlem-
mer forlanger det på et repræsentant-
skabsmøde. 

Stk. 2. En urafstemning ledes af forpersonen og 
de to valgledere og sker ved, at medlemmerne 
svarer ja eller nej til spørgsmålet, om en given 
beslutning i hovedbestyrelsen eller repræsen-
tantskabet skal stå ved magt. 

Stk. 3. En hovedbestyrelses- eller repræsen-
tantskabsbeslutning kan underkendes, hvis et 
flertal af de afgivne stemmer, dog mindst 30 
pct. af de stemmeberettigede medlemmer, går 
imod beslutningen. Blanke stemmer tæller ikke 
som afgivne stemmer.  

Stk. 4. Urafstemning skal normalt senest påbe-
gyndes 20 dage efter, at der er taget beslutning 
herom.  

 

 
Urafstemninger 
 
§ 31. Skriftlig afstemning blandt samtlige med-
lemmer kan foretages på hovedbestyrelsens 
foranledning, eller hvis 1/3 af hovedbestyrel-
sens medlemmer forlanger det på et hovedbe-
styrelsesmøde, eller hvis 1/3 af repræsentant-
skabets medlemmer forlanger det på et repræ-
sentantskabsmøde. Den ledes af formanden og 
de 2 valgledere og sker ved, at medlemmerne 
svarer ja eller nej til spørgsmålet, om en truffen 
beslutning i hovedbestyrelsen eller i repræsen-
tantskabet skal stå ved magt. Betingelsen for, 
at hovedbestyrelses- eller repræsentantskabs-
beslutninger kan underkendes, er, at et flertal 
af de ved urafstemningen afgivne stemmer, 
dog mindst 30% af de stemmeberettigede 
medlemmer, går imod beslutningen. Blanke 
stemmer tæller ikke som afgivne stemmer. 
Urafstemning skal normalt finde sted senest 20 
hverdage efter, at beslutning herom er taget.  
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§ 45. Aftale- og overenskomstforhandlinger 

Stk. 1. Repræsentantskabet fastlægger GL’s for-
handlingsoplæg til de ordinære aftale- og over-
enskomstforhandlinger. 

Stk. 2. Forhandlingsresultatet fra overens-
komstforhandlinger skal vedtages eller forka-
stes ved urafstemning blandt alle medlemmer.  

Afstemningens resultat afgøres ved stemme-
flerhed.  

Stk. 3. Bestemmelsen gælder ikke for redaktio-
nelle ændringer i overenskomsten, ændringer 
som følge af fortolkningsuenighed mellem 
overenskomstens parter eller mindre ændrin-
ger. Dog kan mindst fem af hovedbestyrelsens 
medlemmer altid forlange urafstemning om så-
danne ændringer.  

Afstemningens resultat afgøres ved stemme-
flerhed.  

Stk. 4. Akademikernes forhandlingsaftale skal 
godkendes af repræsentantskabet. Repræsen-
tantskabet kan dog bemyndige hovedbestyrel-
sen til at godkende aftalen. Bemyndigelsen gi-
ves for en overenskomstforhandling ad gangen.  

 

 
Urafstemning i forbindelse med aftale- og 
overenskomstforhandlingerne 
§ 32. Stk. 1. GL's forhandlingsoplæg i forbin-
delse med de ordinære aftale- og overens-
komstforhandlinger fastlægges af repræsen-
tantskabet. Hvis hovedbestyrelsen er uenig i re-
præsentantskabets oplæg herom, skal der fore-
tages afstemning blandt alle medlemmerne, så-
ledes at medlemmerne skal svare ja til enten 
repræsentantskabets oplæg eller et alternativt 
oplæg udarbejdet af hovedbestyrelsen. Af-
stemningens resultat afgøres ved almindelig 
stemmeflerhed.  
 
Stk. 2. Forhandlingsresultatet fra såvel ordi-
nære som ekstraordinære overenskomstfor-
handlinger vedtages eller forkastes altid ved af-
stemning blandt alle medlemmerne, hvor re-
sultatet afgøres ved almindelig stemmefler-
hed.  
 
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for re-
daktionelle ændringer i overenskomsten, forår-
saget af fortolkningsuenighed mellem overens-
komstens parter, ligesom andre mindre æn-
dringer undtages. Dog kan 1/3 af hovedbesty-
relsens medlemmer altid forlange urafstem-
ning om sådanne ændringer. Afstemningsresul-
tatet afgøres ved almindelig stemmeflerhed.  
 
Stk. 4. AC's forhandlingsaftale skal godkendes 
af repræsentantskabet. Repræsentantskabet 
kan dog bemyndige hovedbestyrelsen til at 
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godkende aftalen. Bemyndigelsen gives for en 
overenskomstforhandling ad gangen. 
 

 
§ 46. Lokale aftaler 

Stk. 1. Inden aftaleindgåelse skal tillidsrepræ-
sentanten sikre sig mandat fra medlemmerne, 
ligesom de bør forelægge forhandlingsresulta-
ter til godkendelse. 

Stk. 2. Alle GL-medlemmer, dog undtaget med-
lemmer i lederstillinger, kan deltage i vedtagel-
sen af aftaleresultatet, herunder deltage i klub-
møder, når der stemmes om lokale aftaleresul-
tater. Resultatet afgøres ved stemmeflerhed. 
På klubmødet kan et medlem kræve, at afstem-
ningen foregår skriftligt.  

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan fastlægge ret-
ningslinjer for godkendelse af lokale aftaler.  
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Kapitel 13: Samarbejdsudvalg med de faglige 
foreninger, ophavsrettigheder 
 
§ 47. Samarbejdsudvalget for faglige og pæda-
gogiske spørgsmål - PS 

Hovedbestyrelsen nedsætter i samarbejde med 
de faglige foreninger inden for de gymnasiale 
uddannelser ”Samarbejdsudvalget for faglige 
og pædagogiske spørgsmål” (PS). 

 

  

 
§ 48. Medlemmernes ophavsrettigheder 

Stk. 1. Medlemmerne overdrager en ikke-eks-
klusiv ret til GL til på medlemmernes vegne at 
indgå kollektive aftaler om ophavsret. 

Stk. 2. GL kan overlade forvaltningen af disse 
rettigheder til Copydan og andre kollektive for-
valtningsorganisationer, evt. via Akademikerne. 

 

 
Medlemmernes ophavsrettigheder 
 
§ 34. Medlemmerne overdrager en ikke-eksklu-
siv ret til Gymnasieskolernes Lærerforening, til 
på medlemmernes vegne at indgå kollektive af-
taler om ophavsret. Organisationen kan over-
lade forvaltningen af disse rettigheder til Copy-
dan og andre kollektive forvaltningsorganisati-
oner, evt. via Akademikerne. 
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Kapitel 14: Lovændringer 
 
§ 49. Lovændringer 

Stk. 1. Lovene kan ændres på et repræsentant-
skabsmøde, hvis 2/3 af repræsentantskabet 
stemmer for forslaget.  
 
Stk. 2. Et flertal i hovedbestyrelsen eller 1/3 af 
repræsentantskabets medlemmer kan beslutte 
at sende et forslag om lovændring til urafstem-
ning.  
 
Stk. 3. Tilsvarende kan mindst 5 pct. af de 
stemmeberettigede medlemmer begære et 
forslag til lovændring sendt til urafstemning. En 
sådan begæring skal være sekretariatet i 
hænde senest 14 dage efter, at medlemmerne 
er blevet gjort bekendt med lovændringen. 
 

 

 
Lovændringer 
 
§ 35. Stk. 1. Lovene kan kun ændres ved uraf-
stemning efter forudgående drøftelse på et re-
præsentantskabsmøde, og kun såfremt 1/3 af 
repræsentantskabets medlemmer eller 1/3 af 
hovedbestyrelsens medlemmer har anbefalet, 
at forslaget sendes til urafstemning. Ændringer 
er vedtaget, når 2/3 af de afgivne stemmer går 
ind herfor. Blanke stemmer tæller ikke som af-
givne stemmer.  
 
Stk. 2. Forslag til lovændringer skal, hvad enten 
de kommer fra hovedbestyrelsen eller med-
lemmerne, være foreningens sekretariat i 
hænde mindst 25 hverdage (ekskl. uge 42, de 3 
dage inden påske og juli måned) inden repræ-
sentantskabsmødet, og mindst 20 hverdage 
(ekskl. uge 42, de 3 dage inden påske og juli 
måned) inden repræsentantskabsmødet være 
alle foreningens medlemmer i hænde, fx ved 
meddelelse i medlemsbladet.  
 

 
 
Det foreslås, at lovændringer ikke normalt skal 
ske ved urafstemning, men kan ske ved beslut-
ning på repræsentantskabsmødet. 
 
Det muliggør, at der løbende kan ske relevante 
justeringer i lovene, uden at vi skal sætte det 
helt store apparat i gang – og forstyrre med-
lemmer med forhold, som forekommer bagate-
lagtige. 

 
§ 50. Foreningens ophævelse 

Stk. 1. Foreningen kan kun ophæves ved skrift-
lig afstemning, hvor mindst 5/6 af foreningens 
medlemmer stemmer herfor. 

 
Foreningens ophævelse 
 
§ 36. Foreningens ophævelse kan kun vedta-
ges, når ved skriftlig afstemning mindst 5/6 af 
foreningens medlemmer stemmer herfor.  
 

 
 
Der er indsat bestemmelse om anvendelse af 
foreningens midler ved ophævelse. 
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Stk. 2. Samtidig med forslag til foreningens op-
hævelse skal der være forslag til anvendelse af 
foreningens midler.  

 
Kapitel 15: Ikrafttræden 
 
§ 51. Ikrafttræden 

Stk. 1. Ændringerne træder i kraft den 1. fe-
bruar 2023. 

Stk. 2. Dog træder det i § 34 nævnte netværks-
udvalg først i kraft med virkning fra den 1. au-
gust 2023. 

Stk. 3. Følgende bestemmelser i GL’s hidtidige 
love opretholdes frem til og med 31. juli 2023: 

⋅ § 18, for så vidt angår stående udvalg 
for 2-årige hf-kurser og VUC 

⋅ §§ 20 – 24 vedr. lokal- og områdestruk-
turen. 

 

 
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
§ 37. Ændringerne træder i kraft pr. 1. marts 
2020.  
 

 
Det er hensigten, at de nye love som helhed 
træder i kraft pr. 1. februar 2023, dog således 
at de ændringer, der er knyttet til den nye 
struktur, først træder i kraft pr. 1. august 2023. 
Dvs. lokaludvalget og områdestrukturen fort-
sætter uændret frem hertil, og bestemmel-
serne om netværksudvalget først træder i kraft 
pr. denne dato.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ad § 8, stk. 1 
Her og alle øvrige steder i GL's love, hvor der er 
angivet tidsfrister med antal hverdage, menes 
mandag til fredag (lørdag tælles således ikke 
som en hverdag). 
 

 

 

 


