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Generalforsamling 2019 

 

Horsens Lærerforening  Kreds 110 

 

Torsdag d. 14 marts 2019 kl 17:30  

Bygholm Landbrugsskole,  

Ha$ngvej 49, Horsens. 
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Der indkaldes hermed �l ordinær generalforsamling i 

Horsens Lærerforening, kreds 110, 

torsdag, den 14. marts 2019 kl. 17.30 på 

Bygholm Landbrugsskole, Ha&ngvej 49, Horsens 
 

Dagsorden: 

 

             1. Valg af dirigent. 

 Kredsstyrelsen foreslår konsulent i Hedensted Lærerkreds, Jann Besenbacher 

             2. Forretningsorden. 

 Forslag �l forretningsorden findes i generalforsamlingsbladet på side 3 

              3. Beretning. 

              4. Reviderede regnskaber. 

 De reviderede regnskaber for 2018 kan ses i generalforsamlingsbladet på siderne 14 - 24  

5. Indkomne forslag. 

 Kredsstyrelsen s�ller forslag �l vedtægtsændring, der nedsæ4er antallet af kredsstyrelses

 medlemmer fra 6 �l 5 fra valget i 2020. 

 Kredsstyrelsen foreslår derfor, at følgende tekst i vedtægternes § 9: ”Kredsen ledes af en 

 styrelse på 6 medlemmer”, ændres �l: ”Kredsen ledes af en styrelse på 5 medlemmer”. 

6. Fastsæ4else af ydelser �l kredsstyrelsesmedlemmer og evt. ydelser �l �llidsrepræsentanter. 

 Der er ingen forslag �l ændringer 

   7. Budget og fastsæ4else af kredskon�ngent. 

 Der henvises �l generalforsamlingsbladet side 25 - 27 

8. Eventuelt. 

 

E(er selve generalforsamlingen vil Jeane*e Sjøberg fra Hovedstyrelsen stå for et indslag vedr. DLF’s ar-

bejde med at udarbejde et folkeskoleideal. Hun vil give et poli3sk oplæg på ca. 10 min., hvore(er general-

forsamlingen får lejlighed 3l at give sit input 3l det videre arbejde med folkeskoleidealet. Indslaget vil 

maksimalt vare 45 minu*er 

 

Med venlig hilsen 

Horsens Lærerforenings kredsstyrelse. 
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Forslag �l forretningsorden: 

 

 

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

 

 2. Sekretæren optager beslutningsprotokol af mødet. 

 

 3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. �llidsrepræsentanter, �l at bistå sekretæren med 

stemmeoptælling. 

 

 4. Mødet afvikles e=er den udsendte dagsorden. 

 

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

Generalforsamlingens deltagere må re4e sig e=er dirigentens afgørelser. 

 

 6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten.  

Dog kan formanden og forslagss�lleren når som helst e=er et indlæg begære ordet, ligesom diri-

genten kan �llade en kort svarreplik. 

 

 7. Dirigenten kan bestemme, at tale�den begrænses. 

Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. 

Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan s�lle forslag om, at deba4en afslu4es straks eller e=er de 

indtegnede talere. 

 

 8. Forslag �l ændringsforslag skal afleveres skri=ligt. 

Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sæ4es �l afstemning. 

 

 9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes § 17 om vedtægts-

ændringer. 

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 5 mødedeltagere eller formanden begæ-

rer skri=lig afstemning.  

Ved personvalg foretages dog al�d skri=lig afstemning, hvis der ops�lles flere kandidater, end der 

skal vælges.  

 

 10. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange deba4en aCrudt for at holde et kort 

møde. 
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Vi skriver ul3mo februar, og dermed er nedtællin-

gen 3l den ordinære generalforsamling i Horsens 

Lærerforening ved at gå ind i den afslu*ende fase. 

På trods af at kalenderen stadig viser vinter, kan 

man ikke undgå at få forårsfornemmelser, når man 

kigger ud på det strålende solskin udenfor kontor-

vinduet. Man kan kun håbe, at det er et varsel om, 

at solen også kommer 3l at skinne på foreningens 

medlemmer i det kommende år. Det har vi i høj 

grad brug for e(er nogle turbulente år med store 

forandringer krydret med betragtelige budgetned-

skæringer på skoleområdet.  

På baggrund af det forløbne års begivenheder cen-

tralt og lokalt er det som al3d vig3gt at gøre sig 

nogle tanker om, hvordan vi skal gribe 3ngene an 

fremover. Derfor er generalforsamlingen vig3g, da 

det er her, alle medlemmer, uanset hvilken matri-

kel man arbejder på, har mulighed for at komme 

med deres input og dermed være med 3l at præge 

Horsens Lærerforenings strategi for de kommende 

år. 

Man må konstatere, at der også i det forløbne ge-

neralforsamlingsår har været gang i flere 3ng, som 

har betydning for Horsens Lærerforenings med-

lemmer. Man skal dog ikke kun have de nega3ve 

briller på, for selvom alt desværre ikke er gået vo-

res vej, er der også i det forløbne år sket posi3ve 

3ng set med medlemmernes øjne. Dermed ser 

tendensen fra de foregående år med, ganske vist, 

små skridt i den rig3ge retning ud 3l at fortsæ*e. 

Vi er helt med på, at der er lang vej endnu, og at 

der stadig ligger et langt, sejt træk foran os i for-

hold 3l at få forbedret medlemmernes arbejdsfor-

hold Især i forhold 3l at få skabt balance mellem 

3d og opgaver, så alle føler, at de har den fornød-

ne 3d 3l at kunne levere den nødvendige kvalitet i 

opgaveløsningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle arbejdsvilkår 

For at ingen skal være i tvivl, vil jeg kra(igt under-

strege, at det vig3gste fokus både i indeværende 

og kommende generalforsamlingsperiode har væ-

ret og stadig vil være arbejdet for at forbedre ar-

bejdsbe3ngelserne for alle medlemmer. Uden at vi 

skal skrue forventningerne alt for højt op, har vi, 

som vi ser det, fået nogle håndtag at tage fat i. Dis-

se håndtag bliver opsummeret i flere af de nævnte 

posi3ve tendenser i næste afsnit. Som sagt skal vi 

ikke forvente guld og grønne skove, da det helt 

sikkert stadig bliver en lang proces, men små for-

bedringer er dog al3d bedre end store 3lbage-

skridt. 

 

Posi�ve tendenser i �den 

Som nævnt er det kredsstyrelsens opfa*else, at 

der er sket 3ng, der trækker i den rig3ge retning. 

Her tænker vi bl.a. på følgende: 

• A(alen om en justering af folkeskolerefor-

men, som bl.a. på mellemtrin og i overbyg-

ning giver nemmere adgang at konvertere 2 

klokke3mer understø*ende undervisning 3l 

to-lærer3mer. Desuden er der punkt 13 i 

a(alen, der pointerer, at de løsnede bindin-

ger i Fælles Mål skal være et afsæt 3l at ud-

vikle en ny praksis i skolen, hvor didak3sk 

frihed, pædagogisk eksper3se og professio-

nel dømmekra( står centralt.  

• A(alen om at reducere de bindende mål, 

samt de 5 pejlemærker for Fælles Mål fra 

undervisningsministeriets rådgivningsgrup-

pe. 

• Et budge=orlig i Horsens Kommune som 

trods alt tegner et lysere billede af frem3-

den. 

Generalforsamling i Horsens Lærerforening 

Af: Claus Andersen, fmd.  
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• Konstruk3ve skolemøder for alle medarbej-

dere vedr. indsatsen i forhold 3l elever med 

særlige behov 

• Fleksibiliteten er øget (men her er vi heller 

ikke i mål!!) 

Ovenstående blot i punk=orm, da de vil blive ud-

førligt behandlet enten i den mundtlige beretning 

eller i de e(erfølgende indlæg i generalforsam-

lingsbladet (eller begge steder). 
 

OK 18 

Den begivenhed, der har fyldt mest i medlem-

mernes bevidsthed i det forløbne år, er uden 

sammenligning OK 18. På baggrund af Hovedsty-

relsens oplæg 3l selve forhandlingsprocessen var 

forventningerne blandt medlemmerne 3l, at der 

kunne opnås et resultat på arbejds3d, skruet 

kra(igt i vejret. Set i det lys var skuffelsen natur-

ligvis 3l at tage at føle på, da så indholdet af OK – 

forliget blev afsløret. På det 3dspunkt var de fle-

ste medlemmer forståeligt nok klar 3l at stemme 

nej 3l den indgåede a(ale. 

Da den første skuffelse havde lagt sig lidt, var det 

vig3gt at kigge på den samlede a(ale, og I den 

forbindelse er det vig3gt at pointere, at det al3d 

er en kredsstyrelses vig3gste opgave at agere ud 

fra, hvad vi mener, der tjener medlemmernes in-

teresser bedst i enhver situa3on. 

Da indholdet af forliget bliver indgående behand-

let i den mundtlige beretning, skal jeg blot her 

konstatere, at ud fra en helhedsvurdering var vi 

ikke i tvivl om, at vi som forening stod os bedst 

ved at stemme ja 3l forliget. Der er flere posi3ve 

3ng i forliget, og da det syntes perspek3vløst at 

gå i konflikt på det foreliggende grundlag, var vi 

ikke i tvivl i forhold 3l anbefalingen om at stem-

me ja 3l det foreliggende resultat.   

Vi må så vente og se, hvilke anbefalinger lærer-

kommissionen barsler med ved udgangen af 

2019. A(alen om Ny Start og etableringen af læ-

rerkommissionen har allerede givet anledning 3l 

forskellige nye 3ltag flere steder i landet. Lokalt 

har vi bl.a. nogle drø(elser med forvaltningen 

vedr. vig3ge emner i rammea(alen.  

 

 

Den involverende fagforening 

Det er utrolig vig3gt for kredsstyrelsen hele 3den 

at være tæt på medlemmerne for at vide, hvad 

der rører sig, og for at de kan være med 3l at give 

deres input 3l, hvor kredsens fokus skal ligge.  

 

Gennem deltagelse i klubmøder på skolerne og 

sparring med 3llidsrepræsentanterne og arbejds-

miljørepræsentanterne mener vi at have et godt 

grundlag for vores arbejde, men sam3dig kigger 

vi også på, om der er andre 3ltag, der kan medvir-

ke 3l at klæde os endnu bedre på.  

I forbindelse med DLF’s projekt om den involve-

rende fagforening er vi i gang med at gennemføre 

et besøg på alle skoler for at blive klogere på 

medlemmernes o(e meget forskellige hverdag. 

De*e gennem en tæ*ere dialog med kollegerne 

og på nogle skoler ved at være med i undervisnin-

gen i et par lek3oner. Det har foreløbig været et 

posi3vt 3ltag, som vi vil evaluere sammen med 

3llidsrepræsentanterne på et kommende TR – 

møde.  

Sagsbehandling 

Det er vig3gt for mig endnu engang at understre-

ge at god, professionel sagsbehandling er en af 

kredsens fornemste opgaver. Vi lægger særdeles 

stor vægt på hele 3den at kunne levere netop det 

ved hele 3den at holde os opdaterede om vig3ge 

emner, bl.a. ved at deltage i kurser for kredsenes 

sagsbehandlere. En anden 3ng i forhold 3l at kun-

ne yde god sagsbehandling er sparring både ind-

byrdes og med konsulenterne i Danmarks Lærer-

forenings sekretariat. Vi vil naturligvis også frem-

over lægge os i selen for at have høj kvalitet i 

sagsbehandlingen 3l gavn for de medlemmer, der 

får brug for vores hjælp og stø*e. 

 

Ovennævnte emner dækker ikke alt, der er sket i 

indeværende, bl.a. er den nye Hovedorganisa3-

on, FH, blevet en realitet pr. 1. januar i år. I for-

hold 3l de øvrige lokale og centrale begivenheder 

vil jeg henvise 3l resten af generalforsamlingsbla-

det samt den mundtlige beretning.  

Da generalforsamlingen som nævnt er Horsens 

Lærerforenings øverste myndighed, vil jeg på 

kredsens vegne komme med en kra(ig opfordring 

3l at møde talstærkt op 3l generalforsamlingen, 

torsdag den 14. marts, klokken 17.30 på Byg-

holm Landbrugsskole, Ha&ngvej 49, for at bakke 

op om Horsens Lærerforening og for at være med 

3l at drø(e Horsens Lærerforenings strategi for 

de kommende år. 

 

Vel mødt 3l jer alle! 
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”Folkeskolens styrkeposi3oner skal fastholdes, 

så folkeskolen fortsat er forældres og elevers 

førstevalg. […] Det kræver en folkeskole, der kan 

fastholde og rekru*ere dyg3ge og engagerede 

lærere, og som har rammer, der understø*er, at 

lærere og ledelse kan lykkes med deres opga-

ver” 

 Sådan lyder det i resultatpapiret fra forligsins3-

tu3onen i forbindelse med OK 18. Det er for-

handlingsparters overordnede mål for den dan-

ske folkeskole. 

Noget lignende er formuleret som mål for Hor-

sens Kommunes folkeskoler. Alle parter ønsker 

at fastholde og styrke det, som det horsensian-

ske skolevæsen kan 3lbyde, så alle vores elever 

lærer mest muligt og udny*er sit poten3ale 

bedst muligt. 

Der er stor sammenhæng mellem OK 18 resulta-

tet, ændringer i ’Fælles Mål’ samt justeringer af 

folkeskolereformen og den lokale udvikling i 

Horsens.  

Først følger et rids af udviklingen på landsplan 

og sidst de lokale ak3viteter. 

 

 

OK 18 

Umiddelbart blev mange lærere skuffede over 

OK 18 resultatet. Musketered og et langt hen ad 

vejen excep3onelt sammenhold i fagbevægelsen 

såede et håb om, at vi lærere igen kunne få en 

arbejds3dsa(ale, eller bare noget der lignede. 

Sådan gik det som bekendt ikke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da den første og største skuffelse havde lagt sig, 

kunne vi forholde os 3l OK-a(alens reelle ind-

hold: 

Undersøgelseskommission frem 3l slutningen af 

2019 e(erfulgt af periodeforhandlinger af un-

dervisningsområdets arbejds3d frem mod OK-

forhandlingerne i 2021. Lærere, børnehaveklas-

seledere, konsulenter og øvrige medlemmer af 

DLF må altså affinde sig med at skulle have ar-

bejds3den organiseret e(er Lov 409 i endnu en 

OK-periode. Men det er med håb om, at der 

kommer 3l at ske ændringer. Undersøgelses-

kommissionens afrapportering og anbefalinger 

skal danne baggrund for de centrale parters 

a(aleindgåelse senest ved OK-forhandlingerne i 

2021. 

KL og LC ønsker med ’Ny Start’-samarbejdet at 

styrke arbejdsmiljøet, lærernes professionelle 

kapital, sæ*e fokus på god undervisning og 

kompetent ledelse gennem fælles undersøgelser 

med henblik på e(erfølgende at drø(e mulighe-

den for at iværksæ*e ini3a3ver.  Parterne udar-

bejder en fælles rapport, som indeholder hoved-

konklusionerne vedrørende rekru*ering og fast-

holdelse, nyuddannede og samarbejdet mellem 

ledelse og TR. Denne rapport skal også foreligge 

ved udgangen af 2019. 

Ini3a3verne i forbindelse med OK18 er ved at 

blive overhalet indenom med ændringen af 

’Fælles Mål’ og justeringen af folkeskoleloven. 

Det kræver handling lokalt.  

Skole– og Uddannelsespoli�sk udvalg 

Af: Henrik Juul Nieslen, næs"ormand. 
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Ændrede ’Fælles Mål’ 

 

Allerede i juni 2017 blev forligskredsen enige om 

at løsne bindingerne i Fælles mål. De nye regler 

trådte i kra( i december samme år. De 215 kom-

petencemål for, hvad eleverne skal kunne, og de 

3lhørende færdigheds- og videnområder og op-

mærksomhedspunkter blev fastholdt. Til gengæld 

er de 3.170 underliggende færdigheds- og videns-

mål gjort vejledende. De overordnede mål for, 

hvad eleverne skal kunne i fagene, er således de 

samme, men med øget frihed 3l at planlægge, 

hvordan man skal nå der3l. Det er ret beset et 

opgør med læringsmålstyret undervisning som 

det eneste didak3ske værktøj. 

Sommeren 2018 kom de to hæ(er ’Formål og fri-

hed – Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkesko-

len’ og ’Fælles Mål på læringsplaforme’, som hver 

indeholdt fem pejlemærker/temaer. Hæ(erne 

skal sammen med ministeriets frem3dige vejled-

ninger på de to områder hjælpe med at tydeliggø-

re, at opgaveløsningen på en skole er et fælles 

anliggende for ledelse og medarbejdere i dialog 

med den kommunale forvaltning og byrådspoli3-

kerne.  Der vil frem mod skoleåret 2019/20 bli-

ve udarbejdet nye læseplaner og undervis-

ningsvejledninger, der afspejler tankegangen 

bag de nye rammer om Fælles Mål og inten3o-

nen om mere frihed og et større råderum for 

undervisernes professionelle dømmekra(. 

I HLF afventer vi med spænding disse læsepla-

ner og undervisningsvejledninger. 

 

Justering af folkeskolereformen 

Senest er kommet justeringen af folkeskolerefor-

men, som i januar i år blev vedtaget af regerin-

gen, Socialdemokra3et, Dansk Folkepar3, Radika-

le Venstre og Socialis3sk Folkepar3. Formålet er 

at sikre, at folkeskolen får styrket faglighed, flere 

midler 3l understø*ende undervisning, kortere 

skoledag og øget lokal frihed.  

 

 

 

 

 

 

 

”Med a(alen får folkeskolerne nu en større lokal 

frihed, så det bliver op 3l den enkelte skole og 

kommune at indre*e en skoleuge, der passer 3l 

deres elever.  

Den beslutning bor bedst hos dem, der kender 

eleverne og de lokale behov,” udtaler under-

visningsminister Merete Riisager i en pressemed-

delelse. 

Fakta om justeringen kan opdeles i tre overord-

nede punkter med underpunkter:  

Klarere rammer for �lre4elæggelse af skole-

dagen 

1. Kortere skoleuge i indskolingen 

2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen 

af paragraf 16 b 

Øget faglighed og kvalitet 

3. Kvalitetslø( af den understø*ende undervis-

ning 

4. Prioritering af udvalgte fag 

5. Styrket læseindsats 

6. Reduk3on af nuværende faglige bindinger 

for undervisningen 

7. Færre vikarer og justeret kompetencedæk-

ningsmålsætning  

8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab 

Øget frihed 

9. Udvidet kompetence 3l skolebestyrelser ved 

ansæ*else af skolens leder 

10. Mulighed for toårig valgperiode for foræl-

drerepræsentanterne 3l skolebestyrelsen 

11. Forenkling af elevplanen 

12. Evaluering af de na3onale test 

13. Øget didak3sk frihed og styrket professio-

nel dømmekra( i folkeskolen 
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Lokale forhold 

Den landspoli3ske udvikling har selvfølgelig 

også skabt grøde på det horsensianske under-

visningsområde. 

Grundvilkårene er i store træk de samme som 

de foregående år: Der er stadig pres på lærer-

ne på grund af de inkluderende læringsfælles-

skaber samt en ubalance mellem opgave-

mængde og den fornødne 3d 3l opgaveløsnin-

gen. 

Lokalt har vi afslu*et inklusionsrunden på 

kommunens folkeskoler, hvor vi alle steder har 

mødt engagerede lærere og ledere, som yder 

op3malt for at give alle elever den bedst muli-

ge undervisning. 

Sammen med skolechefen, lederen af TEFL har 

vi nu et fælles billede af indsatsen med inklu-

derende læringsfællesskaber, som har skabt et 

godt grundlag for det frem3dige samarbejde. 

I december 2018 deltog vi sammen med re-

præsentanter fra TEFL i et regionalt møde ved-

rørende de ændrede ’Fælles Mål’ og deres be-

tydning for 3lre*elægningen af såvel undervis-

ningen som helhed og brugen af MinUddannel-

se. I HLF ser vi frem 3l at samarbejde med by-

rådspoli3kere, forvaltning, TEFL samt skolele-

dere og ansa*e på skolerne om at skabe ram-

merne for undervisningen med udgangspunkt i 

de kommende læseplaner og undervisningsvej-

ledninger. 

 

Folkeskolens dag 

Ved e(erårets budge=orlig beslu*ede lokalpo-

li3kerne, at der skal aRoldes en såkaldt 

’Folkeskoledag’. De to centrale spørgsmål for 

dagen er:  

• Hvordan ser frem3dens samfund ud, og 

hvilke krav s3ller det 3l skoleområdet? 

• Hvordan skaber vi et skolevæsen i Hor-

sens Kommune, der er gearet 3l frem3-

dens krav? 

I HLF ser vi frem 3l ’Folkeskoledagen´, hvor alle 

lokale interessenter får mulighed for at give de-

res bidrag 3l, hvad der skal 3l, for at Horsens 

Kommune også i frem3den har en god folkeskole. 

Der bliver på baggrund af alle ansa*es ihærdig-

hed skabt flo*e resultater i det horsensianske 

skolevæsen. Ved afgangsprøverne i 2017 lå ka-

raktergennemsni*et lige akkurat over landsgen-

nemsni*et. Sam3dig er andelen af unge, som  

 

 

starter på en ungdomsuddannelse s3gende i Hor-

sens Kommune. Disse resultater kunne ikke op-

nås uden både læreres  

 

og børnehaveklasselederes samt lederes, store 

indsats for at lykkes med den daglige undervis-

ning. 

Men måske presses de ansa*e på kommunens 

skoler for hårdt? Nøgletal viser, at mens der i 

2012 var 78 kommuner, der havde lavere ne*o-

udgi(er pr. elev, så er tallet faldet 3l 7 (syv) kom-

muner i 2017. 

 I HLF ser vi en tendens 3l, at flere ansa*e, såvel 

nyuddannede som lærere med mange års erfa-

ring, enten frivilligt vælger eller tvinges 3l at give 

op og søge arbejde udenfor folkeskoleområdet. 

 

På baggrund af den landspoli3ske udvikling på 

undervisningsområdet og de lokale 3ltag ser vi i 

HLF frem 3l at fortsæ*e det gode og konstruk3ve 

samarbejde med lokalpoli3kere, forvaltning samt 

ikke mindst de ansa*e på skoleområdet om at 

forsæ*e kvalitetsudviklingen af undervisnings-

området i Horsens Kommune. 

I HLF vil vi fortsat arbejde for at sikre bedre ba-

lance mellem opgavemængde og 3d 3l opgave-

løsningen med fokus på øget didak3sk frihed og 

styrket respekt for de ansa*es professionel døm-

mekra(. 
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I 2019 har fagforbundene i den ny hovedorgani-

sa3on FH sat fokus på at stø*e arbejdsmiljøre-

præsentanterne i de vig3ge opgaver, der hver 

dag følger med hvervet som kollegernes arbejds-

miljørepræsentant. Der er sat en kampagne i 

gang, der skal sikre bedre arbejdsmiljø ude på 

arbejdspladserne gennem styrkelse af arbejds-

miljørepræsentanten.   

Målet er, at der skal være ak3viteter over hele 

landet i løbet af 2019. Knap 2000 arbejdsmiljøre-

præsentanter mødtes ved et stormøde i Odense 

den 8. januar.  Der blev delt erfaringer mellem 

stort set alle brancher i Danmark, og AMR’erne 

fik præsenteret forskellige redskaber i forhold 3l 

samarbejde med ledelsen og 3l at mo3vere kol-

legerne 3l løbende at styrke det gode arbejds-

miljø på arbejdspladsen. I Horsens vil vi sammen 

med BUPL arrangere et par kursuse(ermiddage/

fyra(ensmøder, hvor vi får en foredragsholder 3l 

at komme med oplæg om relevante emner. 

Lokalt har vi holdt to møder med AMR’erne. Her 

har vi fulgt op på, hvordan det ser ud mht lærer-

arbejdspladser. Det, som fyldte meget e(er OK 

13, ser nu ud 3l at være løst på mange skoler. 

Der er selvfølgelig stadig skoler, hvor det i det 

hele taget kniber med pladsen. 

Arbejdet med anmeldelse af vold og krænkende 

hændelser er stadig i fokus. Hver skole er ved at 

finde sin egen måde at få det sat i system på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan ikke siges tydeligt nok, at det er vig3gt, 

at alle sager indtastes, så der kan dannes et 

overblik over omfanget af problema3kken, så 

det ikke ender med at være et vilkår for lærer-

gerningen. 

På mødet i februar 2019 blev trivselsundersøgel-

sen drø(et. Der er som sidste gang generelt røde 

områder i forhold 3l kvan3ta3ve krav, arbejds-

tempo, følelsesmæssige krav og udbrændthed. 

Nogle skoler 3lbydes en sparringssamtale med 

en psykolog, og nogle skoler skal også gennem-

føre undersøgelsen igen i 2020. Det er vig3gt, at 

den enkelte skole bruger 3d på at bearbejde re-

sultaterne, så der kan sæ*es handlinger i gang, 

som forbedrer arbejdsmiljøet på de udsa*e om-

råder. 

Når en ny AMR vælges, inviterer vi ham/hende 

3l et møde på kredsen, hvor vi snakkker generelt 

om AMR-arbejdet og om, hvilke muligheder 

AMR’erne har for at få hjælp og rådgivning på 

kredsen. 

 

Vi arbejder i kredsen 3l stadighed for at under-

stø*e og styrke AMR’ernes arbejde på skolerne, 

så de sammen med TR’erne kan arbejde for et 

godt arbejdsmiljø for alle vores medlemmer. 

 

Arbejdsmiljøudvalget 

Af: Lissy Jørgensen 
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I kons3tueringen af kredsstyrelsen e(er valget 

var jeg så heldig at blive formand for kursus- og 

arrangementsudvalget. Mange af de kurser, jeg 

nu har været med 3l at arrangere, er årlige begi-

venheder som bl.a. pensionsmøde, møde for ny-

ansa*e og andespil. Andre arrangementer er 

aRængig af, hvordan vindene blæser - i denne 

periode har det været medlemsmøde, hvor Mor-

ten Refskov deltog. I nedenstående kan du læse 

om de kurser og arrangementer, Horsens Lærer-

forening har aRoldt i det sidste år, og du kan 

også læse lidt om de planer, der ligger i frem3-

den - god fornøjelse :) 

 

Møde for børnehaveklasselederne I år var erfa-

ringer, debat og hygge omdrejningspunkt 3l mø-

det. Her fik børnehaveklasselederne mulighed 

for at fortælle og diskutere forskellige emner og 

problems3llinger. Den erfaringsudveksling var 

uden tvivl brugbar, og et af de emner, der fyldte 

var kurser og e(eruddannelse. Det er dejligt, at 

vi som forening kan være med 3l at skabe et 

rum, hvor børnehaveklasselederne kan møde 

kolleger fra andre skoler i et hyggeligt samvær, 

hvor stemningen er god, og faglighed og udvik-

ling i fokus. 

 

Møde for nyansa4e i kommunen Et møde for 

nyansa*e i kommunen er en 3lbagevendende 

begivenhed i Horsens Lærerforening. Her mødes 

de nyansa*e, hvor fokus bl.a. er lokala(alen, 

hvad en opgaveoversigt og en arbejdsplan skal 

indeholde. Ud over det er der også fokus på, 

hvordan lønsedlen er bygget op samt hvad man 

som nyansat skal være opmærksom på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til mødet er der rig lejlighed 3l at vende de ople-

velser, man har ha(, med andre nyansa*e.  

Pensionsmøde Pensionsmødet blev aRoldt i 

e(eråret. Her havde Lærerforeningen inviteret 

repræsentanter fra DLF/A og Lærernes Pension, 

hvor hver orienterede om deres område i forbin-

delse med pension og e(erløn. Til disse møder 

er der rig lejlighed for at s3lle spørgsmål og blive 

mere aVlaret i forhold 3l egen situa3on.  

Medlemsmøde - OK18 I forbindelse med afstem-

ningen op 3l OK18 aRoldt Horsens Lærerfor-

ening et medlemsmøde, hvor Morten Refskov 

fra Hovedstyrelsen holdt et oplæg om forhand-

lingernes forløb, og ud over det var der naturlig-

vis debat. De*e arrangement var for alle med-

lemmer af Horsens Lærerforening. 

Andespil Som ny på posten i Kursus- og arrange-

mentsudvalget må det nævnes, at andespil i Hor-

sens Lærerforening er et 3lløbsstykke. For mig 

var det vig3gt, at det blev holdt i samme s3l som 

3dligere år, da man ikke ændrer på gode tradi3-

oner! Og sikke en dejlig a(en og oplevelse. Man-

ge præmier blev igen slæbt ud af døren e(er flø-

dekagerne var nydt :)  

Kursus for nyansa4e i folkeskolen Der er ingen 

tvivl om, at nyuddannede læreres vilkår ligger 

mig meget på sinde, og i et samarbejde med de 

øvrige kredse i Østjylland er kursusudvalget ved 

at udarbejde et oplæg 3l et kursus for nyuddan-

nede i folkeskolen. De*e kursus skal gerne være 

med 3l at skabe mulighed for erfaringsudveks-

ling samt give ballast 3l et arbejdsliv som lærer. 

 

Kursus- og arrangementsudvalget 

Af: Je%e Herskind Møller  
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Skolebesøgsrunde I skrivende stund er vi i sidste 

fase i forbindelse med besøgsrunden af folkesko-

lerne i Horsens kommune. Denne besøgsrunde 

har givet os i kredsstyrelsen et rig3g godt indblik i 

hverdagen og de udfordringer, man møder på 

skolerne. Der er ingen tvivl om, at inklusionen 

samt manglende 3d 3l forberedelse fylder for en 

stor del af lærerne. I Horsens Lærerforening vil vi 

ved afslutningen af runden evaluere og strukture-

re den viden, vi har fået, så vi fremadre*et kan 

arbejde videre med de udfordringer, vi har set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informa3onsudvalget har ha( fokus på kommuni-

ka3onskanaler og brugen af disse.  

Persondataforordningen/GDPR har i denne sam-

menhæng også været på dagsordenen. 

 

Vi har deba*eret, hvordan vi gerne vil kommuni-

kere med 3llidsrepræsentanter, arbejdsmiljøre-

præsentanterne, medlemmerne og andre inte-

ressenter på de forskellige pla=orme: hjemmesi-

den, DLF InSite, Facebook mm. 

 

Vi har lavet nye procedurer for deling af dagsor-

dener og referater, så de overholder de nye reg-

ler om databesky*else. 

 

 

 

 

Ud over ovenstående vil der selvfølgelig komme 

flere arrangementer: Kredskursus for 3llidsrepræ-

sentanterne, som aRoldes i august 19, kursus for 

AMR og TR. I støbeskeen er også et arrangement 

i samarbejde med FH og BUPL. 

 

Jeg ser frem 3l det kommende arbejde i kursus- 

og arrangementsudvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har valgt at lave en ny hjemmeside, som er en 

kreds-version af hovedforeningens hjemmeside 

www.dlf.org.  

Det har været vores mål, at hjemmesiden er 

brugbar og overskuelig for brugerne, sam3dig 

med at den er nem at vedligeholde for kredsen. 

Arbejdet med den nye hjemmeside tog vi hul på i 

e(eråret, og e(er et spændende og lærerigt for-

løb med workshop, indholdsudvælgelse og op-

bygning af siden, kunne vi i januar sende hjem-

mesiden i lu(en.  

Skriv gerne 3l dbra@dlf.org, hvis I har feedback 

i(. hjemmesiden. 

 

Vi vil fremadre*et se på vores facebookside, og 

arbejde med videreudvikling af hjemmesiden. 

Informa�onsudvalget 

Af: Dorthe Buk Rasmussen 
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Jeg var helt sikkert et af de medlemmer, som fik 

kaffen galt i halsen, da jeg først så detaljerne i 

OK18 a(alen. For at sige det diploma3sk var jeg 

rasende de første dage, der gik, e(er a(alen var 

blevet offentliggjort. 

Når jeg kigger 3lbage på den frustra3on, jeg føl-

te, mener jeg stadig at den var reel. Dels havde 

jeg igen og igen hørt om vores strategi for enten 

opnå resultater på arbejds3dsområdet eller som 

anden prioritet at veksle manglende resultater 

om 3l noget, der havde en 3lsvarende værdi. Da 

Anders Bondo forlod ”forligsen” med et resultat 

uden at fortælle, hvad resultatet var, havde jeg 

nogle forventninger, som desværre ikke blev 

opfyldt på nogen måde. Lø(et om en undersø-

gelseskommission, virkede fak3sk mere provo-

kerende på mig, end hvis der ikke havde været 

nogen, e(ersom mange kommissioner historisk 

set er en måde at trække 3den på uden at fore-

tage sig noget i forhold 3l den egentlige proble-

ma3k. 

Jeg endte dog forholdsvis hur3gt med at fokuse-

re på, hvad der var i a(alen, fremfor hvad der 

ikke var. 

A(alen indeholdt anstændige generelle løns3g-

ninger 3l alle, børnehaveklasselederne fik et 

økonomisk lø(, hvilket var 3ltrængt. Konsulen-

ter/skolevejledere og psykologer fik en a(ale 

om et løn3llæg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afregningen af lejrskoledeltagelse blev mere 

rimelig, og det dybt urimelige ”privatslønsværn” 

blev afskaffet. Privatlønsværnet regulerede os 

med 80 % hvis vi kom bagud i forhold 3l lønud-

viklingen på det private arbejdsmarked. Hvis vi 

derimod kom foran, blev vi reguleret med 100 

%. 

 

Set i lyset af de fordele, der er i a(alen, blev jeg 

ret hur3gt overbevist om, at det var en god ide 

at anbefale et ja 3l OK18. 

E(er Ok18 er der kommet en lempelse/

reduk3on af de bindende mål. Derudover er der 

blevet lavet en 3lpasning af folkeskolereformen, 

der gør det muligt for de enkelte skoler at kon-

vertere understø*ende undervisning om 3l 2-

lærerordninger i 2 3mer om ugen på mellemtrin 

og udskoling. 

Man skal selvfølgelig passe på med at konklude-

re en direkte sammenhæng mellem flere begi-

venheder, men jeg har en tro på, at vores ja 3l 

OK18 og a(alen om ”Ny start” fremfor at gå i 

konflikt har gjort det muligt for folke3ngets poli-

3kere at ”justere” i reformen uden at føle, at de 

taber ansigt ved at lave om på nogle af de dår-

ligste 3ltag i reformen.  

 

OK 18—Fra et rungende nej �l et sikkert ja 

Af Tim Dam  
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I regnskabsåret 2018 var der en yderst fornu(ig 

udvikling i forhold 3l indtægter og udgi(er i Hor-

sens Lærerforening.  Den posi3ve udvikling kom 

sig af, at vi på generalforsamlingen 2018 havde 

vedtaget et budget, som indeholdt både bespa-

relser og indtægtss3gninger.  

Besparelserne bestod hovedsaligt i, at vi ned-

sa*e frikøbet 3l kredsarbejde, mens de bud-

ge*erede indtægtss3gninger skulle komme fra 

en kon3ngen=orhøjelse. Begge 3ltag slog først 

igennem fra medio 2018. 

Udover de planlagte og forventede 3ltag kom 

der også nogle uventede penge ind i kredsens 

dri(sregnskab. DLF centralt uddelte 50.000 kro-

ner 3l alle kredse. Det økonomiske 3lskud fra 

DLF centralt skulle bruge 3l 3ltag i forbindelse 

med ”Ny  start”. Her i kredsen har vi aRoldt se-

minar omkring ny start, sam3dig er vi i dialog 

med forvaltningen omkring arrangementer om-

handlende folkeskoleområdet. 

I forbindelse med OK18 var der en del udgi(er 

3l ak3viteter for 3llidsmænd. Udgi(erne speci-

fikt re*et mod OK18 kunne vi hente i Særlig 

Fond på baggrund af en kongres beslutning fra 

2016. 

Samlet set påvirkede de uventede indtægter 

budge*et med 85.000 kroner på indtægtssiden. 

Der var dog også udgi(er forbundet med ind-

tægterne, så den reelle posi3ve afsmitning på 

resultatet er væsentlig mindre.  

2018 var et yderst ringe år for investeringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særligt december 2018 udløste et stort fald i 

kurserne. Horsens Lærerforenings investerings-

strategi kan bedst beskrives som at gå med liv-

rem og seler. Vores penge er anbragt yderst for-

sig3gt, hvilket ikke  giver de store gevinster, når 

det går godt, men sam3dig bliver vi ikke ramt 

særligt hårdt, når det går ned af bakke med kur-

serne. På trods af den forsig3ge 3lgang må vi 

konstatere, at 2018 samlet set gav et minus på 

35.000 kroner når udby*er og kursreguleringer 

ses samlet. 

Samlet set havde vi budge*eret med et under-

skud på 100.000 kroner i runde tal, men vi kom i 

stedet ud med et overskud på 100.000 kroner i 

meget runde tal, når alle indtægter, udgi(er og 

kursreguleringer er gjort op. Det dri(smæssige 

overskud kan forklares ved, at vi i kredsen har 

været enige om at køre en stram udgi(spoli3k, 

sam3dig med at vi har været forsig3ge i vores 

skøn over hvilke indtægter, vi ville få i 2018. 

Horsens Lærerforenings økonomi 

Af  Tim Dam, Kredskasserer 
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Forslag �l vedtægtsændring 
 

Af Claus Andersen 

 

Som annonceret på sidste års generalforsamling s3ller kredsstyrelsen forslag om at reducere antallet 

af medlemmer af kredsstyrelsen fra 6 3l 5 med virkning fra valget i 2020. 

Forslaget er en del af den samlede økonomiske plan, som kredsen sa*e i værk sidste år med kon3n-

gents3gningen i august 18 (som vel at mærke var den første kon3ngents3gning i de*e årtusind) og 

reduceringen af frikøbet med 200 3mer som de første 3ltag. Da det er kredsens ønske så vidt muligt 

at holde kon3ngentet i ro i en lang periode fremover, er den foreslåede reduk3on en nødvendighed 

for at sikre dri(en og sam3dig sørge for, at Horsens Lærerforening også fremover har en særdeles 

sund økonomi. 

Det er kredsstyrelsens opfa*else, at vi i Horsens Lærerforening al3d har været tæt på medlemmerne, 

hvilket det tæ*e samarbejde med 3llids- og arbejdsmiljørepræsentanterne, vores deltagelse i klub-

møderne på skolerne, samt vores arbejde med den involverende fagforening også fremover vil være 

garant for. 

Vi er i kredsstyrelsen derfor helt overbeviste om, at såfremt forslaget bliver vedtaget, vil medlemmer-

ne af Horsens Lærerforening ikke mærke nogen forandring i hverdagen i forhold 3l serviceniveauet.  

På den baggrund vil jeg på kredsstyrelsens vegne opfordre generalforsamlingen 3l at stemme ja 3l 

forslaget. 
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Horsens Lærerforening 

Danmarkslærerforening, kreds 110 

 
Regnskab	2018	

 
Hovedtal: 

 

 Udgifter: Indtægter: Budget:
  

 

1. Kontingent/tilkud DLF  2.284.438
 2.154.000 

2. Renter/kursreguleringer  -20.673 15.000 

3. Særlig Fond  58.468 22.750 

4. Akut-fonden  445.231 445.000 

5. Frikøb mm -1.587.465  -
1.605.000 

6. Møder/kørsel/kurser -450.922  -482.000 

7. Personaleudgifter -380.130  -391.000 

8. Kontor/IT -115.618  -99.000
  

9. Rubinvej 2 -112.394  -145.000 

 

I	alt	 	 	 	 	

 

Driftsoverskud       120.935                 - 82.250
    

 2.767.464 2.767.464 
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Nr. Horsens Lærerforening Kreds 110 Budge4eret Perioden Difference 

   Regnskabsåret 2018      

        

  Omsætning      

1020 Kon3ngent, medlemmer -2.175.000,00 -2.254.818,50 -79.818,50 

1040 Kon3ngent region 21.000,00 20.380,00 -620,00 

1050 Administra3onsbidrag -22.750,00 -58.468,42 -35.718,42 

1060 AKUT-Fond -445.000,00 -445.231,00 -231,00 

1090 Andre indtægter DLF 0,00 -50.000,00 -50.000,00 

  Omsætning i alt -2.621.750,00 -2.788.137,92 -166.387,92 

     

        

  Direkte omkostninger      

1310 Frikøb, pensionsbidrag 1.370.000,00 1.342.836,75 -27.163,25 

1320 Honorarer 197.000,00 205.712,00 8.712,00 

1321 Pension honorarer 36.000,00 36.916,00 916,00 

1330 Stø*e 2.000,00 2.000,00 0,00 

  Direkte omkostninger i alt 1.605.000,00 1.587.464,75 -17.535,25 

     

     

2205 Time/dagpenge 5.000,00 5.082,50 82,50 

2210 Kørselsgodtgørelse 40.000,00 30.142,50 -9.857,50 

2220 Transport i øvrigt 4.000,00 5.968,00 1.968,00 

2230 KS møder 6.000,00 6.189,44 189,44 

2231 TR møder 27.000,00 26.344,18 -655,82 

2232 Medlemsarrangementer 34.000,00 24.744,95 -9.255,05 

2233 Pensionist foreningen 34.000,00 24.143,91 -9.856,09 

2235 Faglig klub 7.000,00 6.226,10 -773,90 

2238 Udvalg/andre møder 5.000,00 13.769,21 8.769,21 

2240 Kongresudgi(er 18.000,00 8.734,00 -9.266,00 

2250 Gaver / repræsenta3on 27.000,00 28.098,73 1.098,73 

2410 Generalforsamling 45.000,00 64.543,75 19.543,75 

2420 TR - kursus 225.000,00 196.781,35 -28.218,65 

2450 Konferencer 5.000,00 10.153,80 5.153,80 

  Omkostninger i alt 482.000,00 450.922,42 -31.077,58 
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  Personaleudgi=er      

3110 Løn, kontor 270.000,00 273.568,88 3.568,88 

3120 Løn, rengøring 34.000,00 30.943,43 -3.056,57 

3130 Forsikring personale 10.000,00 7.450,25 -2.549,75 

3140 Pension, kontor 50.000,00 44.992,09 -5.007,91 

3150 ATP 3.000,00 2.317,86 -682,14 

3160 AUB, Barsel 3.000,00 728,70 -2.271,30 

3170 Lønsumsafgi( 21.000,00 20.129,00 -871,00 

  Personaleudgi=er i alt 391.000,00 380.130,21 -10.869,79 

     

        

  Rubinvej 2      

3410 Husleje 0,00 0,00 0,00 

3415 Alarm anlæg 15.000,00 6.127,23 -8.872,77 

3420 Forsikringer Rubinvej 15.000,00 11.301,44 -3.698,56 

3430 Varme, vand, el 40.000,00 33.071,21 -6.928,79 

3440 Ejendomsskat 10.000,00 8.909,24 -1.090,76 

3460 Vedligeholdelse 25.000,00 16.069,74 -8.930,26 

3480 Nyanskaffelser i øvrigt 0,00 956,25 956,25 

3490 Udvendige arealer 40.000,00 35.958,55 -4.041,45 

  Rubinvej 2 i alt 145.000,00 112.393,66 -32.606,34 

     

        

  Administra�onsomkostninger      

3600 Kontorar3kler og tryksager 3.000,00 2.188,23 -811,77 

3601 Kopiering 3.000,00 25.297,50 22.297,50 

3604 IT-udstyr 15.000,00 19.078,30 4.078,30 

3617 Mindre anskaffelser 0,00 491,95 491,95 

3620 Telefon 13.000,00 13.274,33 274,33 

3627 Porto 1.000,00 81,00 -919,00 

3628 Gebyrer 23.000,00 18.893,05 -4.106,95 

3640 Revisor 16.000,00 15.000,00 -1.000,00 

3650 Forsikringer 12.000,00 10.884,36 -1.115,64 

3655 Publika3oner 6.000,00 4.764,63 -1.235,37 

3710 Kalender 7.000,00 5.665,00 -1.335,00 

  Administra�onsomkostninger i alt 99.000,00 115.618,35 16.618,35 

     

  Resultat 100.250,00 -141.608,53 -241.858,53 
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  Renteindtægter      

4310 Renteindtægt, bank 0,00 -5,17 -5,17 

4320 Udby*er -15.000,00 -2.287,26 12.712,74 

4360 Renteindtægt, debitorer 0,00 0,00 0,00 

4365 Rykkergebyr, debitorer 0,00 0,00 0,00 

4380 Valutakursdifference, debitorer gevinst 0,00 0,00 0,00 

4381 Valutakursdifference, kreditorer gevinst 0,00 0,00 0,00 

4390 Kursregulering 0,00 22.965,30 22.965,30 

  Renteindtægter og kursregulering -15.000,00 20.672,87 35.672,87 

     

        

  Renteudgi=er      

4410 Renteudgi(, bank 0,00 0,00 0,00 

4480 Valutakursdifference, debitorer tab 0,00 0,00 0,00 

4481 Valutakursdifference, kreditorer tab 0,00 0,00 0,00 

  Renteudgi=er i alt 0,00 0,00 0,00 

  PERIODENS RESULTAT 85.250,00 -120.935,66 -206.185,66 

      

  AKTIVER      

        

  Anlægsak�ver      

        

  Grunde og bygninger      

5130 Rubinvej 2  1.738.974,00 1.738.974,00 

  Grunde og bygninger i alt  1.738.974,00 1.738.974,00 

  Anlægsak�ver i alt  1.738.974,00 1.738.974,00 

        

  Omsætningsak�ver      

5650 Andre 3lgodehavender  0,00 0,00 

5820 Middelfart Sparekasse  1.483.408,92 1.483.408,92 

5830 Middelfart Sparekasse  767.347,12 767.347,12 

  Omsætningsak�ver i alt  2.250.756,04 2.250.756,04 

  AKTIVER I ALT  3.989.730,04 3.989.730,04 
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PASSIVER    

      

  EGENKAPITAL    

6110 Kapitalkonto, primo  -3.080.129,85 

  Periodens resultat  -120.935,66 

6114 Overført resultat 3dl. år  71.983,75 

      

  Hensæ4elser    

6121 Hensæ*else, frikøb  -300.000,00 

6130 Hensæ*else ejendom  0,00 

6131 Hensæ*else EDB  0,00 

  Hensæ4elser i alt  -300.000,00 

  Hævet ne4o i alt  -300.000,00 

  EGENKAPITAL I ALT  -3.429.081,76 

      

  GÆLD    

6901 Skyldig DLF  0,00 

6902 Afregnet DLF  0,00 

6903 Skyldig frikøb  -535.516,32 

6906 Tjenestemændenes Låneforening  -2.080,00 

6907 Skyldig TR kurser  0,00 

6910 Skyldig skat  0,00 

6911 Skyldig AMB  0,00 

6914 Skyldig ATP  -679,61 

6915 Skyldig samlet betaling  -321,44 

6916 Skyldig feriepenge  -389,16 

6917 Øvrige kreditorer (lønsum)  -21.661,75 

6920 Skyldig kon3ngent  0,00 

  GÆLD I ALT  -560.648,28 

  PASSIVER I ALT  -3.989.730,04 
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BudgeLorslag 2019  

 

 Budget 

Nr. Navn År 2019 

  RESULTATOPGØRELSE  

    

  Omsætning  

1020 Kon3ngent, medlemmer -2.354.000 

1040 Kon3ngent region(udgi() 21.000 

1050 Administra3onsbidrag -23.000 

1060 AKUT-Fond -440.000 

1090 Andre indtægter DLF  

  Omsætning i alt -2.796.000 

    

  Direkte omkostninger  

1310 Frikøb, pensionsbidrag 1.350.000 

1320 Honorarer 236.000 

1330 Stø*e 2.000 

  Direkte omkostninger i alt 1.588.000 

    

2205 Time/dagpenge 8.000 

2210 Kørselsgodtgørelse 33.000 

2220 Transport i øvrigt 7.000 

2230 KS møder 8.000 

2231 TR møder 30.000 

2232 Medlemsarrangementer 40.000 

2233 Pensionist foreningen 40.000 

2235 Faglig klub 8.000 

2238 Udvalg/andre møder 15.000 

2240 Kongresudgi(er 25.000 

2250 Gaver / repræsenta3on 32.000 

2410 Generalforsamling 65.000 

2420 TR - kursus 215.000 

2450 Konferencer 10.000 

  Omkostninger i alt 536.000 
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  Personaleudgi=er  
3110 Løn, kontor 280.000 

3120 Løn, rengøring 30.000 
3130 Forsikring personale 9.000 
3140 Pension, kontor 47.000 
3150 ATP, AUB, Barsel 5.000 
3160   

3170 Lønsumsafgi( 22.000 
  Personaleudgi=er i alt 393.000 

    

  Lokaleomkostninger  
3410 Husleje  

3415 Alarm anlæg  

3420 Forsikringer Rubinvej 13.000 
3430 Varme, vand, el 36.000 

3440 Ejendomsskat 10.000 
3460 Vedligeholdelse 20.000 
3480 Nyanskaffelser i øvrigt 5.000 
3490 Udvendige arealer 40.000 
  Lokaleomkostninger i alt 124.000 
    

  Administra�onsomkostninger  

3600 Kontorar3kler og tryksager 3.000 
3601 Telefon-Internet 20.000 
3604 IT udstyr og kopimaskine 29.000 
3620 Kon3ngent opkrævning 20.000 
3628 Gebyrer-porto 10.000 
3640 Revisor 16.000 
3650 Forsikringer 12.000 

3655 Publika3oner 6.000 
3710 Kalender 7.000 

  Administra�onsomkostninger i alt 123.000 
    

  Resultat før renter -32.000 
    

  Renteindtægter  
4310 Renteindtægt, bank  

4320 Udby*er -15.000 

4360 Renteindtægt, debitorer  

4365 Rykkergebyr, debitorer  

4380 Valutakursdifference, debitorer gevinst 

4381 Valutakursdifference, kreditorer gevinst 

4390 Kursregulering 15.000 
  Renteindtægter i alt 0 

    

  Renteudgi=er  
4410 Renteudgi(, bank  

4480 Valutakursdifference, debitorer tab 

4481 Valutakursdifference, kreditorer tab 

  Renteudgi=er i alt  
    

  PERIODENS RESULTAT -32.000 
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Kontingentforslag  Kreds 110  
 

 

Kontingent 2019 

 

Kontingentet forsætter uændret. 

Kontingent pr. mrd.  

 

 

 

 

 

 

 

 Kreds DLF I alt kr.  

Frak�on 1 & 2 241 213 454 

Frak�on 4 

 

17 71 88 


