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Favrskov Lærerforening 
afholder 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I Kulturhuset InSide, Dalvej 1 8450 Hammel. 
TORSDAG DEN 26. MARTS 2020 KL. 16:30 

 
Dørene åbnes kl. 16.00  
 
Program:  
16.30- 16.45: Velkomst og fællessang 
 
Ca. 16.45: Ordinær generalforsamling 
 
 Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent  
2. Beretning  
3. Regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Budget og fastsættelse af kontingent  
6. Fastsættelse af vederlag  
7. Valg  
8. Eventuelt 
 
17.00 – 18.00: Gæstetaler Gordon Ørskov Madsen fra Hovedstyrelsen fortæller om den 
aktuelle periodeforhandling om en mulig arbejdstidsaftale  
 
 

 
 
18.20 – 19.00  Spisning 
19.00: Generalforsamlingen genoptages 
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FORRETNINGSORDEN  
 
1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Dirigenten 

udpeger stemmetællere, der godkendes af forsamlingen. Styrelsens 

sekretær sørger for optagelse af referat.  

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.  

3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god 

parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i 

alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.  

4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan 

formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære 

ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.  

5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og 

forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. 

Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes 

straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan 

kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.  

6. Forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i 

hvilken rækkefølge forslagene skal sættes til afstemning. Afstemningen 

finder sted ved afslutningen af det punkt, resolutionen/forslagene knytter 

sig til.  

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Jf. dog 

vedtægternes § 15, hvorefter vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 

af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den foreslåede ændring. 

Dette gælder såvel ved den enkelte paragraf som hele vedtægten. 

Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, 

hvis mindst 5 medlemmer forlanger det. Formanden kan dog på 

styrelsens vegne til enhver tid forlange skriftlig afstemning. 
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Skriftlig beretning 2020 
 
Medlemsaktiviteter:   
 
Sommerhygge på kredskontoret 21.06.19 
Kredsstyrelsen inviterede på ”Øl, vand og grillpølser” på kredskontoret 

fredag eftermiddag. Flere medlemmer benyttede tilbuddet og fik et par 

timer i hyggeligt samvær med andre medlemmer. Vi havde også besøg fra 

hovedstyrelsen. 

Morgendagens skole i Favrskov Kommune 10.09.19 
Den 10.9 havde Favrskov Lærerforening, Favrskov Kommune og 
Skolelederforeningen i samarbejde inviteret alle, med interesse for 
folkeskolen i Favrskov, til arrangement i Inside i Hammel. Professor i 
pædagogik Lene Tanggaard og hendes mand, præsten Kåre Egholm var 
oplægsholdere. Oplægget var:  

 Hvordan ser samfundet ud? 

 Hvordan ser fremtiden ud? 

 Hvordan ser de unge ud? 

 Hvordan skal vores skole så se ud? 
Der var oplæg og efterfølgende debat om værdier og dannelse, som 
grundlag for det at drive skole. 
Mødet var en opfølgning på sidste års møde med Lejf Moos om 
paradigmerne i dagens folkeskole. 
 
Byrådsmøde 24.09.19 
I forbindelse med byrådets behandling af lokalaftalen den 24.09, 
inviterede kredsen medlemmer og politikere til uformel dialog på P -
pladsen foran rådhuset i Hammel med kaffe og kage. En fin happening, 
hvor vi kom i dialog med flere politikere før og efter mødet, og hvor der 
var mange lærere på tilhørerpladserne under byrådsmødet. 
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Lærerens dag og øl og tapas på kredskontoret 04.10.19 
Traditionen tro blev FN’s internationale dag ”World Teacher’s Day ”, den 
4.10.19 fejret lokalt i Favrskov. Kredsstyrelsen donerede 500 kr. til Oxfam 
IBIS internationale arbejde for uddannelse. Desuden var der, via TR’erne, 
en hilsen og chokolade til alle medlemmer på skolerne, som en 
anerkendelse af det store arbejde, der gøres for den enkelte elev og for 
samfundets udvikling. Fredagen sluttede af med åbent arrangement ”Øl 
og tapas på kredskontoret”, hvor lærere dukkede op til en hyggelig stund. 
 
Løntjek - ”Er du OK?” kampagne: nov.-dec. 19 
Ved den årligt tilbagevendende løntjekkampagne ”Er du OK?” i uge 46-49, 
prioriterede kredsstyrelsen løntjek på alle skoler i Favrskov. 
Styrelsesmedlemmer var på skift rundt på skolerne i middagspausen efter 
aftale med den lokale TR og ledelsen. Medlemmerne havde mulighed for 
at få tjekket deres lønseddel, hvilket mange benyttede sig af. Vi fandt 
typisk fejl vedrørende anciennitet, tillæg for DSA og lejrskole. Vi 
orienterede om DLF medlemsfordele og fritvalgsordningen. 
 
Faglig klub møder november -december 19 
Rikke Harboe Jensen har været rundt på alle skoler (Anne og Regin fra 
styrelsen har deltaget på nogle af møderne) for at fortælle om den 
indgåede lokalaftale og drøfte lokale forhold, der rører sig på skolerne. 
Det har været gode og givtige debatter, og spørgelysten har været stor. 
Fremmødet har varieret. Generelt oplever mange lærere, at 
forberedelsestiden er under pres og efterlyser, at tid og opgaver hænger 
bedre sammen. 
 
Valg til hovedstyrelsen: 3.12.19 
Kredsstyrelsen pegede på 3 østjyske kandidater, der var opstillet til 
hovedstyrelsesvalget. De blev alle valgt med Gordon Ørskov som 
topscorer.  
Der blev udlovet kage til skoler med en stemmeprocent over 70 %. Den 
sidste dag lovede FLF gin til skoler med stemmeprocent over 75%, for at 
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få stemmeprocenten op. Før afstemningen lukkede, var der hektisk 
aktivitet lokalt på skolerne. Dette resulterede i, at seks skoler i Favrskov 
opnåede stemmeprocent over 75. Lilleåskolen var klar topscorer med 100 
%. I Favrskov kredsen stemte 301 ud af 575 mulige (= 52,3 %). Tak til 
TRérne for deres indsats ude på skolerne. På landsplan var afstemnings-
procenten 58,2 %.  
Rikke var efterfølgende rundt med kage og gin på Bavnehøj-, Tungelund-, 
Lilleå-, Præstemark-, PPR, Korsholm- og Hadsten Fri Fagskole.  
 

Lokaleaftale:  
 
Siden kredsstyrelsen blev valgt i marts 2018, har det været vores mål at få 
en lokalaftale.  
Styrelsen har i den forbindelse iværksat forskellige tiltag såsom en 
skolerunde, hvor formand Rikke Harboe og skolechef Anne Lybecker har 
været rundt på alle folkeskoler i kommunen, for at få et fælles billede af, 
hvad der lykkedes, og hvilke udfordringer der er. 
Derudover har kredsstyrelse haft foretræde for Børn- og Ungeudvalget i 
Favrskov Kommune. Vi har også deltaget i gruppemøder med 
Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne, hvor vi har argumenteret for 
vigtigheden af at have en lokal arbejdstidsaftale.  
Byrådet besluttede i april 2019, at de gerne ville have en udgiftsneutral 
lokal arbejdstidsaftale, der tog udgangspunkt i ”Fælles forståelse”, og som 
skulle have fokus på:  

 Bedre vilkår for nyuddannede lærere og børnehaveklasseledere 

 Mere tid til kerneopgaven 

 Inklusion 
 
Her er nogle nedslag i aftalen: 
Nyuddannede lærere og børnehaveklasseledere:  

 0,75 times mindre undervisning (pr. uge) end en lærer med samme 
opgaveportefølje; dog max 750 timer pr. år. 
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 Første og andet år læser den nyuddannede som udgangspunkt 1,5 
time om ugen med en mere erfaren kollega. 

 Mentorordning. 

 Fælles kommunale arrangementer for nye 
lærere/børnehaveklasseledere med fokus på generelle 
problemfelter. 

 
Mere tid til kerneopgave: 

 Tilstræbes et gennemsnit på 750 undervisningstimer pr. år. 

 Tilstræbes at undervisningstimer udover de 750 timer for lærere og 
805 timer for børnehaveklasseledere, primært planlægges som fx 
to-lærertimer, ressourcetimer, holdtimer, vejledning, vikartimer, 
elevsamtaler, lejrskoler eller anden undervisning, som har en 
mindre forberedelsesgrad. 

 
Emnet er ikke udtømt med aftalen. Parterne forpligter hinanden på at 
arbejde videre, indhente mere viden og tænke i løsninger. 
 
Inklusion:  
Som en del af arbejdet med de inkluderende læringsmiljøer er det muligt 
at få sparring i form af: 

 vejledningsforløb med Co-teaching. 
Ingen lærere/børnehaveklasseledere bør stå alene med en udfordring 
omkring en elev eller klasse. Parterne er enige om, at inklusion er en af de 
største udfordringer for folkeskolen jf. dialogrunden på skolerne vinteren 
2018/19.  
Arbejdet med inklusion er en vigtig og kompleks opgave, og parterne 
forudser, at det kan være svært at løse opgaven udgiftsneutralt. 
Emnet inklusion er ikke udtømt med aftalen. 
 
Kredsstyrelsen er glade for, at det er lykkedes at indgå en lokalaftale med 
Favrskov Kommune. Nu er vi tilbage på aftalesporet og har et 
udgangspunkt, som vi kan arbejde videre med og forbedre.  



7 
 

Vi havde dog gerne set, at Favrskov Kommune havde bevilliget flere 
midler til folkeskolen. Sådan at skolens medarbejder fik mere tid til at 
forberede deres undervisning, til arbejdet med inklusion og løse deres 
opgaver generelt til glæde og gavn for folkeskolens børn.        

I efteråret 2019 har Rikke Harboe med kredsstyrelsesmedlemmer været 
rundt på folkeskolerne for at præsentere lokalaftalen i de faglige klubber.  
 

Arbejdsmiljø: 
 
AMR og konflikter  
I midten af maj afholdte vi i Favrskov Lærerforening, i samarbejde med 
BUPL, en kursuseftermiddag med overskriften ”AMR og konflikter”. Vi 
havde besøg af Gabriella Nagy fra FH (Fagbevægelsens 
Hovedorganisation). Oplægget omhandlede bl.a.: 

 Hvad er konflikter? 

 Hvordan opstår de? 

 Hvordan forebygger vi konflikter?  

 Hvordan samarbejder vi om dem? 
Det var en meget inspirerende eftermiddag, hvor der var tid til 
vidensdeling på tværs af faggrupperne. 
 
Arbejdsmiljøår 2019 
FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) skød arbejdsmiljøåret 2019 i 
gang med en kæmpe konference i Odense. Her var ca. 2000 AMRér fra 
forskellige brancher samlet. Vi fik værktøjer og effektfulde greb og 
handlinger, der kunne hjælpe den enkelte AMRér til at løfte 
arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne. 
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KSØ arbejdsmiljøforum 
KSØ arbejdsmiljøforum er et samarbejde mellem de østjyske kredse. Vi 
har i dette forum haft temadrøftelser om inklusion, arbejdspres og 
prioriteringer.  
Vi har bl.a. drøftet: 
Underfinansiering af specialområdet – fokus for kommunale besparelser 
→ større pres på almenområdet, da flere elever med særlige behov skal 
inkluderes. Manglende ressourcer til støtte ved inklusion.  
Den enkelte lærer oplever større arbejdspres og føler ofte, at man står 
alene med problemerne. 
Stigende problemer med vold og trusler mod lærere. Behov for fokus på 
forebyggelse/risikovurderinger og opfølgning/handleplaner.  
Vi har skitseret flere handlemuligheder og vil arbejde videre med dette i 
2020. 
 
Arbejdsmiljø i Lokalaftalen 
I august fik vi med forvaltningen forhandlet en Lokalaftale for lærere og 
børnehaveklasseledere. Allerede i indledningen af aftalen er der skrevet 
at aftalen skal sikre: ”et godt arbejdsmiljø for lærere og 
børnehaveklasseledere.” (side 3 i aftalen). Vi har gennem hele 
forhandlingsforløbet haft arbejdsmiljøet for øje.  
 
Budgetmøde TR og AMR 
I slutningen af november afholdt Favrskov Lærerforening en 
kursuseftermiddag for TRér og AMRér under titlen: ”Skolens budget – 
samarbejde og indflydelse”. Det var hensigten, at deltagerne på baggrund 
af kurset i højere grad ville blive i stand til at vurdere skolens budget og 
på den baggrund indgå i dialog om skolens prioriteringer i de rette fora. 
Kurset blev gennemført som en kombination af oplæg, plenum-
udvekslinger, gruppedrøftelser og arbejde med planlægning af egen 
budgetindsats. 
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AULA: 
 
Overgangen fra Intra til Aula har medført mange spørgsmål, da Aula ikke 
kan det samme som Intra. Aula er en informationsplatform og ikke 
beregnet til samarbejde for personalet på skolerne.  
Et af de helt store spørgsmål har været, at man skulle bruge sit Nemid, 
hvilket har skabt frustrationer hos nogle medlemmer, da Nemid er 
personligt. I løbet af et par uger blev der lavet en løsning med kommunalt 
IDP, som ser ud til at fungere. 
 

Kongres 2019: 
 

Folkeskoleidealet 
Folkeskoleidealet var et meget vigtigt punkt på kongressen 2019. Forud 
har været en drøftelse gennem 3-4 år, hvor en gruppe bestående af 
repræsentanter fra DLF (lærere, ledere og elever) med Alexander von 
Oettingen som ekstern sparring og tovholdere på projektet.  
Folkeskoleidealet er tænkt som et redskab i skoledialogen bredt, og skal 
bl.a. bidrage til at styrke den professionelle stemme i debatten om 
skolens udvikling. Anders Bondo vil bruge det i forbindelse med 
Skolemødet i begyndelsen af det nye år, hvor KL's børne- og ungeudvalg 
og undervisningsudvalget i Folketinget er inviteret.  
Folkeskoleidealet består at 10 punkter, der spænder fra undervisning og 
dannelse til demokratisk- og kulturel forståelse, internationalt udsyn, 
relationsdannelse til lærernes professionelle dømmekraft som 
fagprofessionelle. Der henvises til en pixi-udgave, som kan findes på DLF’s 
hjemmeside for en mere uddybende beskrivelse. 
Efter præsentation og debat blev idealet godkendt. Der pågår nu en 
arbejdsfase i de enkelte kredse, hvor Folkeskoleidealet skal omsættes til 
handling både for den enkelte lærer, på skolerne og ikke mindst politisk. 
Folkeskoleidealet er ikke tænkt som svar på konkrete udfordringer, men 
er en vision om folkeskolen i fremtiden. 
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Valg 
Kongressen i 2019 var en valgkongres. Der var kampvalg om 

næstformandsposten, hvor to kandidater var i spil. Valget faldt ud til 

Dorte Langes fordel, som bibeholdt næstformandsposten. Anders Bondo 

bibeholdt posten som foreningens formand. 

 

Fraktion 4: 
 
2019 var et år, hvor aktivitetsudvalget igen havde lavet et rigtig fint 
program med fællesskab og forskelligartede oplevelser. Mange 
medlemmer har deltaget, og stemningen er som altid i top. 
Året begyndte d. 10. januar med nytårskoncert i Aarhus Musikhus, med 
smørrebrød og ’Vidunderligt Valsende Wienerklange’. Så kom foråret og 
årsmødet. Forud for årsmødet var der en god gåtur ved Hald Inderø med 
hjemmebagt kage. Til årsmødet fik de deltagende smørrebrød og øl/vand. 
Efterårsturen d. 11. november var Nissumfjord rundt, med besøg på 
strandingsmuseet St. George i Thorsminde, Fjand gårdbutik samt besøg 
på Hornvarefabrikken.  
Årets aktiviteter sluttede ligeså festligt, som det begyndte - med 
julefrokost d. 27. november. Her var der udover dejlig mad - både quizzer 
og spillemandsmusik. 
 
Er du pensioneret lærer, er du naturligvis meget velkommen til at deltage 
i aktiviteterne. Vi sender mail ud om arrangementerne via vores 
medlemssystem, så skulle du ikke få mail, kan du kontakte kredskontoret. 
Er du interesseret i at være med til at planlægge aktiviteterne, skal du 
møde op til årsmødet – det er her vi vælger udvalget. 
 

Pædagogisk forum: 
 
Møderne i 2019 i det tværkommunale pædagogiske forum i Østjylland  
handlede dels om, at vi skulle sparre med hinanden i kredsene, men også 
at vi skulle sparre med DLF centralt. 2019 har især omhandlet: 
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AULA: Her er mange frustrationer om, hvordan man i de forskellige 
kommuner har valgt at implementere Aula. Vi har givet feedback til DLF 
centralt om forskellige værktøjer, som vanskeliggør og forringer lærernes 
arbejdsvilkår. Meget er blevet rettet, og mere vil blive forsøgt tilrettet 
undervejs. KSØ pæd. vil forsat have fokus på, at Aula skal blive et 
brugbart arbejdsredskab for personalet på skolerne.  
Folkeskoleideal: Lærerne er kommet med deres bud på et ideal for 
folkeskolen. Vi har fundet det nødvendigt at komme med vores bud på 
det at være folkeskole. Det har været en spændende proces, og i KSØ 
PÆD har vi diskuteret indhold, og hvordan vi får det ud til alle 
medlemmerne. Ikke kun via en mail, men som en del af lærerens daglige 
værktøjskasse. Vi drøfter også, om det skal præsenteres på 
læreruddannelsen. 
Inklusion: Det er ikke kun i Favrskov, at inklusion er en af de største 
udfordringer. Inklusionsudfordringen håndterer man forskelligt i de 
østjyske kommuner. Det er nyttigt at videndele, for på den måde at få øje 
på nye muligheder. 
Co-teaching: I de forskellige kommuner bliver Co-teaching brugt som et 
redskab i løsning af inklusionsopgaven. I KSØ har man arbejdet meget 
med definition af begrebet. Vi har her i kommunen indskrevet Co-
teaching i vores lokalaftale.  
 
 

 
 
 
 

Du har mulighed for at følge os på facebook. Favrskov lærerforening 
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

 

 

       Budget ej revideret 

    2019  2018  2020  2019 

Note   kr.  kr.  tkr.  tkr. 
   

  Kontingenter   1.775.913  1.739.084  1.807  1.807 

  Formueadministration af Særlig fond   25.000  25.000  25  25 

  Renteindtægter  2.492  4.580  2  4 

  Kursregulering værdipapirer  -1.182  -1.702  0  0 

  AKUT fond, kursusansvarlig og del af  

  frikøb for TR  199.814  194.017  150  150 

  Diverse  0  0  0  0 

  Indtægter i alt   2.002.037  1.960.979  1.984  1.986 

 

  Frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer  1.233.815  1.202.820  1.326  1.299 

Gager (funktionstillæg)  98.481  97.141  101  100 

 1 Øvrige lønomkostninger  1.000  11.580  1  1 

 2 Mødeudgifter  78.206  54.332  76  67 

 3 Kurser og møder  203.397  210.199  249  249 

  Gaver og erkendtligheder  13.937  12.738  13  12 

 4 Kontor og administration  140.824  114.265  141  139 

 5 Lokaleudgifter  86.321  114.354  110  111 

  Udgifter i alt   1.855.981  1.817.429  2.017  1.978 

 

  Årets resultat   146.056  143.550  -33  8 

 

 

Der foreslås fordelt således: 

Hensat til frikøbsforpligtelse  36.000  0  0  0 

Overført til næste år  110.056  143.550  -33  8 

   146.056  143.550  -33  8 
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Balance 31. december  
 

 

Aktiver 

  31/12 2019  31/12 2018 

Note   kr.  kr. 

 

  Tilgodehavende kontingenter  0  0 

Værdipapirer  175.568  176.750 

Forudbetalt arrangement m.m.  9.657  9.546 

 

  Likvide beholdninger: 

  Sparekassen Kronjylland  726.685  426.685 

  Lån og Spar Bank  705.067  678.853 

  Sparekassen Vendsyssel  277.411  276.344 

  Sydbank  300.383  500.535 

  Likvide beholdninger i alt  2.194.771  1.882.417 

 

  Aktiver vedr. Særlig Fond  2.894.245  2.890.244 

 

  Aktiver i alt  5.089.016  4.958.957 
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Balance 31. december  
 

 

Passiver 

  31/12 2019  31/12 2018 

Note   kr.  kr. 

 

  Egenkapital 

 

  Saldo pr. 1. januar 2019  342.405  198.855 

  Overført af årets resultat  110.056  143.550 

     

  Egenkapital i alt  452.461  342.405 

 

 

  Kapital vedrørende Særlig Fond  2.894.245  2.890.244 

 

 

  Gældsforpligtelser 

 

 6 Hensat medlemsarrangement  48.620  58.129 

  Frikøbsforpligtelse for kredsstyrelsesmedlemmer  411.000  375.000 

  Aftrædelsesordning  53.000  52.000 

  Skyldige frikøb  1.213.737  1.224.912 

  Diverse skyldige omkostninger  15.953  16.267 

 

  Gældsforpligtelser i alt  1.742.310  1.726.308 

 

  Passiver i alt  5.089.016  4.958.957 
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Noter 

 

 

       Budget ej revideret 

    2019  2018  2020  2019 

    kr.  kr.  tkr.  tkr. 

1. Øvrige lønomkostninger 

Lønsumsafgifter  0  0  0  0 

Pensionsbidrag  0  0  0  0 

ATP og uddannelsesfond  0  -420  0  0 

Hensættelse fratrædelsesgodtgørelse  1.000  12.000  1  1 

  1.000  11.580  1  1 

 

 

2. Mødeudgifter 

Kørsels- og rejsegodtgørelse  70.900  47.080  68  58 

Time/dagpengegodtgørelse  7.306  7.252  8  9 

  78.206  54.332  76  67 

 

 

3. Kurser og møder 

Afholdt medlemsarrangement  15.000  0  15  15 

Pensionistarrangement  22.986  23.643  25  25 

Generalforsamling  20.735  37.164  25  25 

Kongres  18.887  7.966  20  20 

TR/KR kurser  89.010  107.039  125  125 

Fortæring  15.029  16.506  16  17 

Diverse mødeudgifter  5.248  3.742  6  6 

KSØ  16.502  14.139  17  16 

  203.397  210.199  249  249 
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Noter 

 

 

     Budget ej revideret 

  2019  2018  2020  2019 

    kr.  kr.  tkr.  tkr. 

4. Kontor og administration 

EDB-udgifter   8.564  7.168  9  8 

Kontorartikler  9.844  4.318  10  10 

Leasing kopimaskine  18.655  18.628  19  19 

Gebyrer og PBS-gebyr  13.230  11.808  13  13 

Telefon og bredbåndsudgifter  10.495  11.231  13  13 

Småanskaffelser  20.413  9.685  20  20 

Vedligeholdelse  9.841  6.872  10  10 

Abonnementer og bogkøb  11.388  7.372  8  8 

Forsikringer  15.086  14.563  15  15 

Revision inkl. kritiske revisorer  23.308  22.620  24  23 

Diverse  0  0  0  0 

  140.824  114.265  141  139 

 

 

5. Lokaleudgifter 

Husleje, el og vand  63.170  87.357  78  78 

Rengøring mm.  23.074  26.748  32  33 

Småanskaffelser og vedligeholdelse  77  249  0  0 

  86.321  114.354  110  111 

 

 

   31/12 2019  31/12 2018 

   kr.  kr. 

6. Hensat medlemsarrangement 

Saldo 1. januar 2019  58.129  25.989 

Tilskud  0  50.000 

Anvendt  -9.509  -17.860 

  48.620  58.129 
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Årsregnskab for Særlig Fond 

 

 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december  

 

   2019  2018 

   kr.  kr. 

 

Huslejeindtægter  50.000  50.000 

Ejendomsskat  -1.526  -1.534 

Forsikring  -3.954  -3.954 

Vedligeholdelse  -6.263  -5.133 

   38.257  39.379 

Renter i året  2.981  4.968 

Kursregulering værdipapirer  -2.248  -3.239 

Formueadministration til Kredsen  -25.000  -25.000 

Revision inkl. kritiske revisorer  -9.989  -9.695 

Konfliktomkostninger (fællesmøde)  0  -11.868 

 

Årets resultat  4.001  -5.455 
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Årsregnskab for Særlig Fond 

 

 

Balance 31. december 
   31/12 2019  31/12 2018 

   kr.  kr. 

Aktiver 

 

Ejendom, Mågevej 14 A - anskaffelsessum  2.488.056  2.488.056 

Indestående i Sparekassen Vendsyssel  72.196  65.947 

Værdipapirer  333.993  336.241 

 

Aktiver i alt  2.894.245  2.890.244 

 

 

Passiver 

 

Egenkapital 

 

Saldo pr. 1. januar 2019  2.890.244  2.895.699 

Overført årets resultat  4.001  -5.455 

 

Egenkapital i alt  2.894.245  2.890.244 

 

 

Gældsforpligtelser 

 

Skyldig   0  0 

 

Gældsforpligtelser i alt  0  0 

 

Passiver i alt  2.894.245  2.890.244 
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Fastsættelse af vederlag  
 
Kredsstyrelsen foreslår uændrede vederlag:  
Frikøbstimer til kredsstyrelsen på 4585 timer inkl. ferie, men ekskl. evt. aldersreduktion.  
Formandshonorar svarende til 7 løntrin (løntrin 42-49) 
Kørselsgodtgørelse og time- dagpenge efter statens regler. 
 
 
Kontingent: 
 
Kontingentet fastsættes som følger: 
 
Fraktion 1 – 2: 1/1 – 31/12 254 kr. lokalt + 213 kr. til  DLF, pr. måned i alt 467 kr. pr. måned 
(opkræves kvartalsvis). 
 
Fraktion 4:  1/1 – 31/12 43 kr. lokalt + 71 kr. til DLF pr. måned i alt 114 kr. pr. måned (halvårlig 
opkrævning). 

 

 

Du har mulighed for at følge os på facebook. Favrskov lærerforening 

 


