
 

 

 

Ændring af GL’s love 
- Introduktion til lovændringsforslaget 

 

Hovedbestyrelsen fremlægger hermed sit forslag til nye love for GL på baggrund af indstilling fra Lovudval-
get. 
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Indledning 
Repræsentantskabet vedtog på repræsentantskabsmødet den 10. marts 2021 en ny struktur for GL med 
ikrafttræden den 1. august 2023. Den ny struktur skulle herefter implementeres i GL’s love. 

I lyset af at implementeringen af den nye struktur kræver en større tilpasning af GL’s love, besluttede Lov-
udvalget, at det var en anledning til en grundig gennemgang af GL’s love som helhed. Lovudvalget har så at 
sige valgt den store model. 

Det forslag, som lovudvalget forelægger, er således en gennemskrivning af GL’s love som helhed, og som 
rummer ændringer ud fra følgende dimensioner: 

⋅ implementering af GL’s nye struktur i lovene, dvs. primært en sammensmeltning af områdebesty-
relserne, lokaludvalget og VUC-udvalget til det nye, tværgående netværksudvalg. 
 

⋅ en række indholdsmæssige ændringer i lovene. De væsentligste er er beskrevet nedenfor. 
 

⋅ mange redaktionelle ændringer. Der er en ændret rækkefølge i bestemmelserne, og det er forsøgt 
at forenkling bestemmelserne. 
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⋅ der er i lovene en række bestemmelser om, at der skal eller kan fastlægges udfyldende regler (fx 

kommissorier, forretningsordner og regler om valg). Som led i arbejdet har lovudvalget også et bud 
på en række af disse udfyldende regler.  
 

Der er vedlagt følgende: 

⋅ Forslag til nye love. Det er en skematisk gennemgang med forslag til nye love sammenholdt med de 
gamle. 

⋅ Oversigt over udfyldende regler samt bilag med disse. 

 

Hvem er lovudvalget? 
Lovudvalget består af: 

Fra hovedbestyrelsen:  Tomas Kepler, Peter Hall, Sigrid Jørgensen (frem til 31/7 2022), Asger Boe Wille 
(frem til 31/7 2022), Mikael Busch (fra 1/8 2022) og Helene Caprani (fra 1/8 
2022)  

Fra udvalgene mv.:  Allan Nørgaard Andersen, Trine Pedersen og Eik Rødgaard Andreasen  

Fra sekretariatet:  Marianne Brinch-Fischer (frem til 20/6 2022) og Lotte Hornholt  

 

De primære indholdsmæssige ændringer i lovene 
De primære indholdsmæssige ændringer i forslaget til nye love er: 

⋅ Lokaludvalget, områdebestyrelserne for erhvervsgymnasier og private gymnasier samt VUC-udval-
get bliver smeltet om til Netværksudvalget, jf. repræsentantskabsbeslutning af 10. marts 2021. 
 

⋅ Repræsentantskabet kan beslutte lovændringer. Lovændringer skal således ikke sendes til uraf-
stemning blandt alle medlemmer. 
 

⋅ Alle tillidsrepræsentanter får adgang til repræsentantskabsmøder. Repræsenterer tillidsrepræsen-
tanten mindre end 15 medlemmer, har TR ikke stemmeret, men alene taleret. 
 

⋅ En tillidsrepræsentant kan kun indgå i valgforbund med andre institutioner, hvis institutionen ikke i 
forvejen er repræsenteret i repræsentantskabet. 
 

⋅ Forenkling af reglerne omkring repræsentantskabsmødets afvikling. Der kan fremsættes nye forslag 
til dagsordenen frem til endelig udsendelse af dagsordenen. På repræsentantskabsmødet kan der 
kun fremsættes ændringsforslag til dagsordenen. Dirigentens rolle tydeliggøres. 
 

⋅ Der foreslås en række justeringer omkring valg til hovedbestyrelsen: lister, der allerede er repræ-
senteret i hovedbestyrelsen, skal ikke godkendes som opstillingsberettiget med stillere ved næst-
kommende valg og maksimering af antal kandidater for den enkelte liste ændres fra 15 til 12. 
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⋅ Ved indmeldelse efter at have fungeret som gymnasielærer er der ikke længere mulighed for at op-
kræve kontingent for en tidligere periode, men blot fra indmeldelsesdatoen.  

⋅ Mulighed for studentermedlemmer til (meget) lav kontingentsats. 
 

⋅ Kønsneutrale betegnelser for tillidsposter. 
 

Redaktionelle ændringer 
Som nævnt er der foretaget en række redaktionelle ændringer, herunder også ændringer som nok ligger i 
en gråzone mellem redaktionelle ændringer og materielle ændringer. Sigtet er at få love, der er mere læs-
bare, overskuelige og forståelige.  
 

De materielle ændringer kan inddeles i: 

⋅ Lovenes opbygning er ændret. Lovene tager udgangspunkt i medlemmet, herefter den lokale struk-
tur og så den centrale struktur.  
 

⋅ Der er tilstræbt en række sproglige forenklinger. 
 

⋅ Der er også set på mulighederne for at reducere i reguleringen, herunder at flytte noget fra lovene 
til udfyldende regler.  

 

Udfyldende regler 
I en række bestemmelser i lovene henvises der til, at der skal eller kan fastlægges udfyldende bestemmel-
ser. Med de udfyldende regler er det tilstræbt at få en større transparens i regelsættet. Lovudvalget har 
som led i sit arbejde gennemgået og kommet med et bud på hovedparten af disse, som hovedbestyrelsen 
m.fl. efterfølgende har taget til efterretning.  

De udfyldende regler er således ikke en del af det, der stemmes om ved urafstemningen.  

Ændret opbygning af GL’s love 
Der er foreslået en ændring i opbygningen eller rækkefølgen af elementerne i GL’s love. Dette illustreres af 
nedenstående oversigt. Ideen er, at det, der er tættest på det enkelte medlem, kommer først. I forslaget til 
nye love er bestemmelserne søgt samlet således, at fx alt der vedrører medlemskab er samlet et sted.  

 

 
Forslag til nye love 

 

 
Nugældende love 

 
Kapitel 1. Foreningens navn og formål 

⋅ Navn og hjemsted 
⋅ Formål 

 

 
⋅ Foreningens navn og formål 

 
⋅ Medlemmer 

 
⋅ Hovedbestyrelsen 
⋅ Forretningsudvalget og øvrige udvalg 

 
Kapitel 2. Medlemskab 

⋅ Medlem 
⋅ Kontingent 

https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#navn
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#medlemmer
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#hb
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#forretningsudvalget
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⋅ Udmeldelse 
⋅ Eksklusion 

 

⋅ Valg af hovedbestyrelse 
 

⋅ Repræsentantskabet 
⋅ Repræsentantskabsmøder 

 
⋅ Tillidsrepræsentanter 

 
⋅ GL-klubber 

 
⋅ Udvalg 
⋅ Lokalstruktur/områdestruktur 
⋅ Lokaludvalget 

 
⋅ Foreningens medlemsblad 

 
⋅ Sekretariat, tegningsret, regnskab og revision 

m.v. 
⋅ Medlemskontingent 
⋅ GL's Reservefond 

 
⋅ Eksklusion 
⋅ Udmeldelse 

 
⋅ Urafstemninger 
⋅ Urafstemning i forbindelse med aftale- og over-

enskomstforhandlingerne 
⋅ Vedtagelse af lokale aftaler 

 
⋅ Medlemmernes ophavsrettigheder 

 
⋅ Lovændringer 
⋅ Foreningens ophævelse 
⋅ Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
⋅ Lovbemærkninger 

 

 
Kapitel 3. Tillidsrepræsentanter 

⋅ Valg af tillidsrepræsentant 
⋅ Tillidsrepræsentantens opgaver 

 
 
Kapitel 4: GL-klubber 

⋅ GL-klubben 
 
 
Kapitel 5: Lokale netværk 

⋅ Lokale netværk 
⋅ Netværksforperson og evt. netværksbestyrelse 
⋅ Fælles møder mellem lokale netværk 

 
 
Kapitel 6:  Repræsentantskabet 

⋅ Repræsentantskabets opgaver 
⋅ Repræsentantskabets sammensætning 
⋅ Repræsentantskabsmøder 
⋅ Indkaldelse til og dagsorden for ordinære re-

præsentantskabsmøder 
⋅ Ekstraordinære repræsentantskabsmøder 
⋅ Repræsentantskabets beslutninger 
⋅ Orientering og inddragelse af medlemmer i for-

bindelse med repræsentantskabsmøder 
 

 
Kapitel 7: Hovedbestyrelsen 

⋅ Hovedbestyrelsens opgaver 
⋅ Valg til hovedbestyrelsen 
⋅ Ekstraordinært valg til hovedbestyrelsen 
⋅ Forperson og næstforperson(er) 
⋅ hovedbestyrelsens møder 
⋅ Udvalg under hovedbestyrelsen 

 
 
Kapitel 8: Forretningsudvalget 

⋅ Forretningsudvalgets opgaver 
⋅ Forretningsudvalgets sammensætning 
⋅ Forretningsudvalgets møder 

 
 
Kapitel 9: Faste udvalg 

⋅ Netværksudvalget 
⋅ Udvalg for ikke-fastansatte 
⋅ Udvalg for ledere 
⋅ Udvalg for pensionister 

 
 
Kapitel 10: Sekretariat, regnskab, frikøb og medlems-
blad 

https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#valghb
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#rep
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#repmoeder
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#tr
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#glklubber
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#udvalg
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#lokalstruktur
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#lokaludvalget
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#medlemsblad
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#sekretariatet
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#sekretariatet
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#medlemskontingent
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#reservefond
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#eksklusion
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#udmeldelse
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#urafstemninger
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#urafstemningok
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#urafstemningok
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#lokaleaftaler
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#paragraf34
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#lovaendringer
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#ophaevelse
https://www.gl.org/omGL/GLsLove/Sider/Hjem.aspx#ikrafttraedelse
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⋅ Sekretariat 
⋅ Tegningsret, regnskab og revision 
⋅ Frikøb mv. 
⋅ Medlemsblad 

 
 
Kapitel 11: GL’s reservefond 

⋅ Bidrag til reservefonden 
⋅ Reservefondens regnskab og formue 

 
 
Kapitel 12: Urafstemning og lokale aftaler 

⋅ Urafstemninger 
⋅ Aftale- og overenskomstforhandlinger 
⋅ Lokale aftaler 

 
 
Kapitel 13: Ophavsrettigheder; PS 

⋅ Medlemmernes ophavsrettigheder 
⋅ Samarbejdsudvalget for faglige og pædagogiske 

spørgsmål 
 

 
Kapitel 14: Lovændringer, foreningens ophævelse og 
ikrafttræden 

⋅ Lovændringer 
⋅ Foreningens ophævelse  
⋅ Ikrafttræden 

 
  

Forbehandling af lovændringsforslaget 
Lokaludvalget, Områdebestyrelsen for Erhvervsgymnasier, Områdebestyrelsen for Private gymnasier, Om-
rådemødet for private gymnasier og de stående udvalg har alle haft lovændringerne til drøftelse. Ligeledes 
har samtlige netværksformænd fået tilbud om at få lovudvalget/sekretariatet til at deltage i et netværks-
møde med henblik på fremlæggelse og drøftelse af ændringsforslaget. Langt hovedparten af netværkene 
har taget imod dette tilbud. Tilbagemeldinger fra disse møder er indgået i lovudvalgets og hovedbestyrel-
sens arbejde med at tilpasse den endelige lovpakke til repræsentantskabets godkendelse. 

 

Hovedbestyrelsens anbefaling 
Hovedbestyrelsen anbefaler dig at stemme ja. 

 

Repræsentantskabets anbefaling 
Repræsentantskabet har på sit møde den 21. november 2022 vedtaget at anbefale medlemmerne at 
stemme ja til ændringen af lovene med stemmerne 225 for, 4 imod og 3, der undlod at stemme. 

Målet er, at lovene skal træde i kraft pr. 1. februar 2023; dog således at den nye struktur træder i kraft 1. 
august 2023. 
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