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ØKONOMISKE RETNINGSLINJER & OPTAGELSESKRITERIER 

I FORBINDELSE MED 
RØDOVRE LÆRERFORENINGS MEDLEMSWEEKENDER 

 
Økonomiske retningslinjer 
§ Generalforsamlingen afsætter årligt et beløb til dækning af udgifterne i forbindelse med 

afholdelse af Rødovre Lærerforenings medlemsweekend. 
§ I perioder á tre år afholdes medlemsweekenden to gange med ca.1,5 års mellemrum. 

Den tredje periode afvikles 2009-11, den fjerde 2012-14 og så fremdeles. 
§ Generalforsamlingens besluttede budgetramme for periodens to medlemsweekender kan 

ikke overskrides uden kredsstyrelsens godkendelse. Forslag om tillægsbevilling skal 
forelægges til beslutning i kredsstyrelsen. 

§ Kredskassereren udarbejder periodens treårige budget. Kursusudvalget forelægger et 
budget for årets medlemsweekend for kassereren inden invitationer og programmer 
udsendes. Budgettet indeholder priser på foredragsholdere, underholdning mv. 

§ Ændringer i det fremlagte budget kan foretages efter aftale med formanden eller 
kassereren. 

§ Bindende aftaler, der har økonomisk konsekvens for Rødovre Lærerforening, indgås af 
formanden eller kassereren for Rødovre Lærerforening. 

§ Kredsstyrelses- og kursusudvalgsmedlemmer oppebærer ”diæter” under 
medlemsweekenden i henhold til de af generalforsamlingens vedtagne retningslinjer. 

§ Alle deltagere afregner personligt forbrug med kursusstedet. 
 
Prioriterede optagelseskriterier for deltagelse 
Det forventes, at man deltager i alle medlemsweekendens aktiviteter. 
Er man forhindret i at deltage i hele medlemsweekenden gælder endvidere: 
§ Er medlemsweekenden overtegnet, optages man ikke 
§ Er medlemsweekenden ikke overtegnet, kan man op til senest en uges før 

medlemsweekenden få bevilget deltagelse af Rødovre Lærerforenings formand. 
Ved misligholdelse af ovenforstående vilkår træffer formanden for Rødovre Lærerforening 
afgørelse om evt. udelukkelse fra deltagelse i den kommende medlemsweekend. 
Medlemmer som har tilmeldt sig og er udeblevet uden rettidigt afbud, bliver udelukket fra 
deltagelse i den kommende medlemsweekend. 
 
1. Medlemmer af Kursusudvalget og Kredsstyrelsen optages. 
2. Medlemmer, der den seneste afholdte medlemsweekend, har søgt optagelse, men ikke er 

blevet optaget pga. overtegning, optages. 
3. Hver skole sikres forlods 12 pladser (ekskl. kursusudvalgs- og kredsstyrelsesmedlemmer) -

medlemmer uden tjeneste på skolerne i alt 2; dog under hensyntagen til pkt. 4 og 5. 
4. Seniorgruppens bestyrelse kan udvælge op til 3 medlemmer fra Rødovre Lærerforenings 

fraktion 4 som deltagere i medlemsweekenden. 
5. Medlemmer, der har deltaget færrest gange af de seneste 4, optages først. Ved lighed 

foretager kursusudvalget lodtrækning. 
 

Vedtaget af kredsstyrelsen den 9. februar 2010 


