
27. april 2013: 
Lovindgrebet, der siden blev til 
Lov 409, vedtages i Folketinget. 
Lock-outen er slut og lærere, 
børnehaveklasseledere og tale-
hørelærere [sic!] bliver pålagt 
arbejdstidsregler, der bl.a. betyder 
fuld tilstedeværelse på arbejds-
pladsen pr. 1. august 2014. 
Rudersdalkredsen mener: Afta-
ler står man på mål for—regler 
overholder 
man. 

OK-13: 
1. april kulminerede det lange 
’forhandlings’-forløb med en lands-
dækkende lock-out af overenskomst-
ansatte lærere, børnehaveklassele-
dere, UU-vejledere, tale-høre-lærere 
og ene-hjemmeundervisere. 
Specielt for de PPR-ansatte og UU-
vejlederne var lock-outen uforståelig, 
da konflikten hovedsagelig handlede 
om læreres og børnehaveklasselede-
res arbejstid. 
Rudersdalkredsen mener: For-
handlingen var proforma, resulta-
tet var aftalt på forhånd, og forlø-
bet var skammeligt! 

April 2013: 
Kommunens skoler kører på nødblus. Undervisnin-
gen varetages af de tjenestemandsansatte (der 
som gruppe ikke MÅ deltage i en konflikt) - og de 
meget få uorganiserede. Kommunen tjente 14,6 
millioner (sparede lønmidler) - de lock-outede 
mangler (ud over en månedsløn) to dages ferie og 
1 måneds anciennitet. 
Rudersdalkredsen spørger: I Rudersdal Kom-
mune har vi lavet progressive arbejdstidsafta-
ler for både lærere og børnehaveklasseledere, 
PPR-ansatte og UU-vejledere. Hvorfor vælger 
kommunen KL’s dagsorden i stedet for et kon-
struktivt samarbejde med Rudersdalkredsen? 

December 2013: Kvalitetsrapport  
Årets kvalitetsrapport bekræfter, at Rudersdal 
Kommunes skolevæsen stadig er af høj kvali-
tet, og på førstepladsen - målt på karakterer-
ne til afgangsprøverne. I kredsens hørings-
svar til styrelsesvedtægten formulerede vi et 
ønske, nemlig ”at kvalitetsrapporten forholdt 
sig til hele skolens virke og ikke kun ’det 
målbare’. Vi véd, at ikke alt det vigtige er 
målbart - men vi må ikke nå dertil, at kun det 
målbare er vigtigt.” 
Rudersdalkredsen mener: Kommunen bør 
evaluere bredere på elevernes kompeten-
cer, så det afspejler folkeskolens formål 
og kommunens skolepolitiske mål. 

2. april 2013: Lock-out 

Lokalt blev der kaldt til fællesmøde den første 
dag i lock-outen. Det var forstemmende, at det 
var kommet så vidt, men det var STORT at ople-
ve så mange DLF’er samlet—og se så megen 
energi og kreativitet, for slet ikke at tale om 
kampmod. 
Rudersdalkredsen mener: Uanset forløbet og 
resultatet af lockouten, så vandt vi sammen-
hold internt og respekt i befolkningen. 
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Formandens skriftlige beretning. Tilbageblik på året, der gik, lokalt og på landsplan. Kom og deltag i debatten om næste års udfordringer på generalforsamlingen 20. marts 2014 

Aftalt spil? 

DLF søgte aktindsigt i dokumenterne hos den arbejdsgruppe i ministeriet, der arbejdede med overenskomstforhandlingerne - på 
grund af mistanken om, at reform (finansiering) og OK-13 var kædet sammen på forhånd. Det blev afslået, og derfor indbragte DLF 
sagen for folketingets ombudsmand. I Politiken beskrives ombudsmandens tilbagemelding: 

Ombudsmanden har på den baggrund afgjort, at papirerne kan undtages fra aktindsigt, men samtidig finder ombuds-
mand Jørgen Steen Sørensen det »overraskende«, at arbejdsgruppens dokumenter ikke er brugt i forhandlingerne om 
ny overenskomst, når det var det aftalte formål med gruppens arbejde.  
På den baggrund vurderer Jørgen Steen Sørensen, at arbejdsgruppen bevidst har arrangeret sig på en sådan måde, at 
dokumenterne kan holdes interne.  
»Jeg må understrege, at jeg ikke kan vide, hvad den præcise baggrund for disse forhold er. Men en samlet vurdering 
efterlader det indtryk, at der kan have været planlagt og disponeret netop med sigte på at undgå, at dokumenterne 
blev undergivet aktindsigt«, konkluderer han.  
Rudersdalkredsen mener: Den danske model bygger på reelle forhandlinger og respekt for aftalesystemet.  

3.-4. oktober: arbejdsmiljø-
dage for Leder-TR-AMR  
Arbejdsmiljødagene havde i år 
fokus på det psykiske arbejds-
miljø, fx ”5 veje til et godt liv” 
og ”Social kapital”. Desuden 
var der afsat tid til at give input 
til HovedMED’s arbejde med 
kommunens overordnede 
arbejdsmiljøpolitik. 
Rudersdalkredsen mener: 
Det er sund fornuft at inve-
stere i et godt arbejdsmiljø. 
Det kan ses på ’bundlinjen’.  

13. juni 2013: økonomiaftale mellem regeringen og KL 
I aftalen står (s. 7): ’Regeringen og KL er enige om, at der med refor-
men omprioriteres således, at lærerne inden for den almindelige ar-
bejdstid i gennemsnit underviser ca. 2 klokketimer mere om ugen.’ 
Pludselig giver det hele mening. Reformen indfører flere timer. Med en 
arbejdstidsaftale, hvor der er sammenhæng mellem undervisning og 
forberedelse, kræver det mange flere resurser. Men uden en aftale, kan 
undervisningstimetallet sættes op - og det ’koster gratis’. 
Men hvad med kvaliteten? Undervisningsministeren har indtil nu ikke 
kunnet forklare, hvordan øvelsen skal kunne lade sig gøre. 
Rudersdalkredsen mener: Når man ændrer på vilkårene, må vi 
kræve, at hverdagen også ændres. Man kan ikke undervise på 
samme måde i 80 timere mere—uden at det går ud over kvaliteten 
af undervisningen! 

Faglig klub. 
Aldrig har faglig klub været så vigtig. 
Det sammenhold, som vi viste under 
lock-outen, og den opbakning, der 
har været til de faglige klubber efter-
følgende, er et stærkt kort. Sammen-
hold er afgørende for vores mulighed 
for at kæmpe for lige og gode ar-
bejdsvilkår for alle. 
Rudersdalkredsen er os alle sam-
men. Mød op til Faglig Klub. 

HinkeRuden/hjemmesiden/
Facebook 
HinkeRuden kan altid ses på hjem-
mesiden sammen med kredsens/
DLF’s nyheder. Mange ting kan ses 
på vores Facebook-side, hvor vi også 
lægger op til debat. Senest er opret-
tet en lukket gruppe, hvor medlem-
mer kan udveksle erfaringer omkring 
arbejdstid på skolerne.  
Rudersdalkredsen mener: Gå ind 
og bland dig :-) 

Februar 2014: forslag til styrelsesvedtægt 
Styrelsesvedtægten er det dokument, der fast-
sætter de ting, som kommunalbestyrelsen i 
henhold til folkeskoleloven skal forholde sig til. 
Kommunen måtte sende vedtægten i høring, 
inden den lov, som vedtægten forholder sig til, 
var vedtaget. 
Rudersdalkredsens høringssvar: Godt at der 
skal evalueres på elevernes progression - 
ikke bare på karakterer.  

27. august 2013: Medlemsmøde 
Som optakt til debatten om for-
eningens strategi holdt vi med-
lemsmøde. Der var mange, som 
talte for at nedtone ’det pædago-
giske ben’ og arbejde målrettet for 
gode løn- og arbejdsforhold - 
fagforening classic.  
 
Rudersdalkredsen mener: Ar-
bejdspladserne skal være i 
orden til august - og ingen skal 
gå ned i løn. 

7. juni 2013: aftale om reform af folkeskolen 
Regeringen bliver enig med Venstre og Dansk Fol-
keparti om reformen. 
Skoledagen forlænges for eleverne, der indføres en 
ny slags undervisning: Understøttende Undervisning 
(USU) og en forpligtelse til 45 min. motion for elever-
ne hver dag, der ændres ved sprogundervisningen, 
klasselærerfunktionen og klassens tid forsvinder. 
Rudersdalkredsen mener: Evidens? 

9. oktober 2013: Budget 2014 vedta-
ges 
I kommunens oplæg til budget var der 
ikke taget højde for reformen, og de 
ekstra midler i bloktilskud indgik ikke 
specifikt på skoleområdet.  
Rudersdalkredsen formulerede i 
høringssvaret til politikerne, at ”...der 
kan findes andre måder at finansiere 
reformen end blot automatisk at hæve 
lærernes og børnehaveklasseledernes 
gennemsnitlige undervisningstimetal.” 
Desuden udtrykte vi i høringssvaret 
forventning om et fysisk arbejdsmiljø i 
top, fokus på faglighed samt mulighed 
for at indgå aftaler.Rudersdalkredsen 
spørger: Hvorfor skal reformen fi-
nansieres med lærernes arbejdstid? 

Oktober 2013: Leder-TR-seminar: 

Med forårets forløb på nethinden var det 
vigtigt at konstatere, at samarbejdet 
mellem kreds og kommune fortsat funge-
rer. Vi havde et konstruktivt seminar, 
hvor hovedvægten lå på den pædagogi-
ske dagsorden, og hvor vi fik sat ord på 
de fælles udfordringer, vi også kunne se i 
forhold til arbejdstid og resurser. Kred-
sens vigtigste budskab var, at ledelserne 
skal have store ører - og stå ved siden af 
medarbejderne i hele processen. 
Rudersdalkredsen mener: Det er vig-
tigt at være i dialog med skoleområdet 
og skolelederne - for her ligger en af 
vejene til indflydelse. 

1. april 2013: Lock-out 

Anders Bondo Christensen havde for-
søgt i forløbet op til lock-outen at få en 
aftale—og dermed indflydelse.  
Da lock-outen var en realitet blev kam-
pen at få offentligheden til at forstå, at 
’normalisering’ og ’mere tid sammen 
med eleverne’ handlede mere om finan-
siering af en stor reform, end det hand-
lede om evidensbaseret skoleudvikling.  
Rudersdalkredsen spørger: Hvad 
blev der af den brede debat om, hvad 
vi vil med folkeskolen? Og om refor-
men er svaret? 

Februar 2014: Børne– og Skoleudvalgsmøde (BSU) om 

finansiering af folkeskolereformen: 

Med budgetvedtagelsen i oktober 2013 blev det vedtaget at 
indføre folkeskolereformen inden for det afsatte budget, og 
at disponere over de ekstra tildelte bloktilskudsmidler ved 
budget 2015-forhandlingen. Pengene til reformen skulle 
altså først anvendes et halvt år efter reformens ikrafttræ-
den. På mødet i BSU blev det, bl.a. foranlediget af Ruders-
dalkredsens høringssvar, præciseret, at i hvert fald den 
ekstraordinære del af bloktilskuddet til reformen skal ud-
møntes i 2014. 
 
Rudersdalkredsen mener (stadig): Der er andre måder 
at finansiere reformen på, end ved at hæve undervis-
ningsandelen med 80 timer i gennemsnit pr. lærer/
børnehaveklasseleder.  

18. december 2013: Reformen ved-
tages 
Folkeskolereformen vedtages endeligt 
med mindre rettelser. Bl.a. er det 
præciseret (på baggrund af DLF’s 
høringssvar), at pædagoger ikke kan 
varetage undervisningen i et fag i et 
helt skoleår.  
Rudersdalkredsen mener: En uhørt 
kort frist til at implementere en stor 
reform. 

Foråret 2014: Lovforslag om elevplaner, fælles mål og kvali-
tetsrapporter 
Pt. arbejder folketinget med endnu et lovforslag vedr. reformen, 
nemlig om elevplaner, kvalitetsrapporter og forenkling af fælles mål. 
Forslaget ventes vedtaget kort tid inden sommerferien. Derfor kan 
den enkelt skole (i de fleste fag) vælge, om man vil følge de nye 
mål allerede fra august 2014, eller om man vil vente til august 2015, 
hvor de officielt træder i kraft.  
Folkeskolen har et bredt formål, men skal mål- og regelstyres, og 
evalueres på de nationale test i læsning og matematik i 8. klasse. 
Rudersdalkredsen mener: Folkeskolen skal kunne langt mere 
end at lære eleverne læsning og matematik - men det man 
måler på, er det man får. 

November: Uddannelsesdag 
Hovedtaleren på uddannelsesdagen var James Not-
tingham, der fortalte om Visible Learning i praksis.  
 Inden da bød skolechef Martin Tinning og kredsfor-
mand Marianne Henriksen velkommen. Martin blev 
præsenteret for 1.-august-2014-elefanten (se HinkeRu-
den november 2013), hvis vigtigste budskab er, at vi 
skal forholde os til hele pakken med tilstedeværelse, 
større undervisningsandel, lærerarbejdspladser osv.—
og ikke kun til den pædagogiske dagsorden. 
 
Rudersdalkredsen mener: Skolelederne har en stor 
opgave i at skabe de vilkår og den motivation hos 
medarbejderne, der er forudsætningen for at imple-
mentere kommunens skolepolitiske mål. 

11. april 2013: Demonstration på 

Christiansborg Slotsplads 

Medierne og KL beskrev et vrængbillede 
af en folkeskolehverdag med stive regler 
og meget lidt undervisning. Erik Fabrin 
syntes, at vi skulle ned på vores græ-
dende knæ! DLF’s modsvar var en 
effektiv annoncekampagne, massiv face
-book-aktivitet, kreativitet - og en enorm 
opbakning til foreningen. Anslået 40.000 
deltagere fra hele landet kom til demon-
stration.  

17.-18. januar 2014: Medlemsseminar 
Dejligt at se så mange medlemmer. God og engageret debat med borg-
mester Jens Ive. Vi spurgte igen, om kreds og kommune kunne indgå 
en aftale om arbejdstid, men Jens Ive svarede, at det var der ikke poli-
tisk vilje til.  
Vi fik også sat på plads, at det i vores optik ikke er acceptabelt, hvis 
nogen medarbejdere skal gå ned i løn som følge af reformen og Lov 
409.  
Det var værdifuldt at høre og deltage i debatten om bl.a. arbejdspladser, 
og vi fik et løfte fra borgmesteren om, at det selvfølgelig skal være 
sådan, at der er ordentlige arbejdspladser på skolerne 1. august 2014. 
Rudersdalkredsen mener: Aktive medlemmer er kernen i forenin-
gen. 

Det slås vi for 
Arbejdspladser: Både på møder med det 
politiske niveau, på møder med skoleområ-
det, i MED-systemet og i samarbejdet med 
Arbejdsmiljørepræsentanterne har vi argu-
menteret for (og krævet), at de nødvendige 
arbejdspladser ER indrettet, når vi møder ind 
til det nye skoleår. Det gælder lærere og 
børnehaveklasseledere, det gælder skole-
psykologer og andre, der er fast på skolerne, 
det gælder UU-vejledere, tale-hørelærere og 
andre, der kommer på skolerne.  
Løn: Ingen bør gå ned i løn som følge af 
reform og Lov 409! Forhandlingerne er i 
skrivende stund ikke gået i gang, men vi vil 
kæmpe for at sikre lønnen for alle. 
Max undervisningstimetal: Det vigtigste er 
at sikre den nødvendige tid til forberedelse 
og efterbehandling af undervisningen. 
Indflydelse via TR- og MED-systemet: Vi 
bliver ved med at arbejde for en aftale, en 
ordning, en fælles forståelse, et samarbejds-
grundlag - alt, hvad der kan være med til at 
skabe fornuftige og gennemskuelige arbejds-
forhold for alle medlemmer. 

2013-14: Kredsformandsmøder: 
I hele forløbet har DLF centralt holdt tæt 
kontakt til kredsformændene, hvilket også 
betyder kortere vej fra det enkelte med-
lem til hovedstyrelsen.  
Rudersdalkredsen mener: Det er vig-
tigt at bevare foreningens sammen-
hængskraft - og hovedstyrelsens jord-
forbindelse. 

29. januar 2014 Lyttemøde:  
Et godt tiltag at lytte til dem, der har fødderne solidt plantet i virkeligheden. Og hvis der ikke blev lyttet så meget, som vi kunne 
ønske, er der (endnu) en god grund til at komme til generalforsamling den 20. marts og præge debatten. 
Arbejdsmiljø, arbejdspladser og usikkerheden i forhold til om man kan levere et professionelt stykke arbejde, også i den nye virke-
lighed, fyldte meget. 
Lyttemøder for de mindre medlemsgrupper (PPR og UU-centre) er ikke afholdt endnu. Folkeskolereformen påvirker 
også arbejdsforholdene for vejledere, skolepsykologer, tale-hørelærere og ene-hjemmeundervisere - og det er 
vigtigt, at der bliver lyttet til de udfordringer dét giver. Det er i det hele taget vigtigt, at Hovedstyrelsen generelt har 
fingeren på pulsen i forhold til alle medlemsgrupper. 
Rudersdalkredsen mener: Det er vigtigt at lytte til dem, der har fingrene i virkeligheden. 

10.-12. september 2013: DLF’s Kongres 

På DLF’s ordinære kongres blev foreningens strategi vedtaget. Målet var at søge indfly-
delse, helst ved at indgå aftaler, og i øvrigt ’stå vagt’ ved lærernes og bh.kl.ledernes 
arbejdsforhold. Samtidig blev det vedtaget, at der også skulle være større fokus på de 
øvrige medlemsgrupper i DLF. 
Endelig blev det vedtaget at arbejde med ’Professionsidealet’ som et af midlerne til at 
argumentere for professionelt råderum og kvalitet i opgaveløsningen. 
Rudersdalkredsen mener: En strategi skal løbende følges op og justeres. Det er 
jer, der skal være med til at beslutte, hvordan strategien skal videreudvikles på 
næste kongres. Derfor er jeres deltagelse og jeres udsagn på medlemsseminaret, 
på medlemsmøder og på generalforsamlingen altid vigtige. 

Professionsidealet 
Kongressen besluttede 
at relancere professions-
idealet.  
Der er mange forskellige 
grunde til, at man blev 
lærer. Professionsidealet 
beskriver, hvorfor vi 
bliver ved… 

November: Kommunalvalg 2013 
Efter kommunalvalget stod det klart, at 
Venstres Jens Ive fortsat er borgmester 
i Rudersdal Kommune. Nye partier i 
kommunalbestyrelsen er Enhedslisten 
og Dansk Folkeparti. SF mistede sine 
mandater og er ikke længere repræsen-
teret. 
 
Rudersdalkredsen spurgte den ny-
valgte borgmester (igen): Skal vi 
indgå en aftale? Svaret var nej! 

Fraktion 4: 
Medlemmerne i fraktion 4 har igen i 
år haft stor succes med arrange-
menterne.  
En nyskabelse var foredrag, hvor 
arrangørerne lagde ud med journali-
sten Per Kuskner, der fortalte ’inside
-historier’ om tilblivelsen af TV-
serien Ma-
tador.  



Foto: Ulrik Jantzen 
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Generalforsamling 2014 

Torsdag d.  20. marts 2014 kl. 15.30  

på Trørødskolen 
Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden - se bilag 

2) Beretning 

 - herunder evt. resolutioner og vedtagelser 

3) Regnskab for 2013 

4) Indkomne forslag 

5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer       

 og størrelsen af vederlag til  lønnet medhjælp 

6) Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår 

7) Valg af: 

 a. kredsens 1. kongresdelegeret, som samtidig er valg af kredsens formand. 

 b. kredsens 2. kongresdelegeret 

 c. kredsens næstformand  

 d. 3 suppleanter for de kongresdelegerede. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter    

 højest opnåede stemmetal. Disse 3 suppleanter er samtidig valgt til kredsstyrelsen.  

 e. kasserer. 

 f.  2 medlemmer udenfor styrelsen som kritiske revisorer. 

 g. 1 revisorsuppleant 

8) Eventuelt  
I forbindelse med generalforsamlingen er der  

spisning og kollegialt samvær til omkring kl. 21. 

Husk tilmelding til TR eller kredskontoret senest d. 17. marts 

KREDSKASSEN  2013 2013 

  Budget  Regnskab 

Indtægter     

Kredskontingent 1.902.700 1.848.274 

Andre indtægter 200.000 285.829 

Indtægter i alt 2.102.700 2.134.103 

      

Udgifter     

Styrelsesudgifter 1.540.000 1.506.891 

TR aktiviteter 25.000 52.930 

Kredsstyr. Aktiviteter 20.000 29.395 

Faglige klubber 15.000 14.902 

Pensionist aktiviteter 20.000 15.409 

Kongresser 5.000 4.099 

Generalforsamling 45.000 35.640 

Medlemskurser 115.000 101.085 

Styrelseskurser 105.000 169.229 

Administration 90.000 96.805 

Kredsbl./Hjemmeside 10.000 8.847 

Hovedstaden Øst 10.000 9.830 

Revision/Jur.ass. 10.000 5.438 

Lokaleudgifter 150.000 144.480 

Udgifter i alt 2.160.000 2.196.100 

Resultat før renter -57.820 -61.997 

Renteindtægter 20.000 7.743 

Årets resultat -37.820 -54.253 

SÆRLIG FOND 2013 Budget Regnskab 

Indtægter     

Husleje 150.000 144.480 

Renteindtægter bank 10.000 12.635 

Indtægter Sum 160.000 157.115 

      

Udgifter     

OK-udgifter, forår 2013 0 98.005 

Administration+revisor 10.000 23.397 

Varme 30.000 25.205 

El 9.000 6.765 

Rengøring 22.000 20.930 

Inventar 1.000 0 

Bygningsforsikr. 4.000 4.814 

Have 20.000 28.406 

Ejendomsskatter 28.000 27.876 

Faste installationer 5.000 6.425 

Vedligehold. mv. 30.000 33.750 

Udgifter Sum 159.000 275.573 

Årets resultat 1.000 -118.458 

”Vi, kredsens kritiske revisorer, har ved den stikprøvekontrol, 

som vi har anset for nødvendig, konstateret, at kredsens 

midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kred-

sens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens gene-

ralforsamling og kredens styrelsesmøder”, 28.02.2014 An-

nemarie Jørgensen/ Sonja Gorrissen 

Statsaut. Revisor Palle Mørch har underskrevet regnskabet 

28.02.14 

Kredsaktiver  

Aftalekonto 1.179.258,28 

Aktier, Lån & Spar 34.650,00 

Obligationer 0,00 

Øvrige tilgodehav. 0,00 

I alt 1.213.908,28 

Kredspassiver  

Egenkapital 1/1 768.161,95 

Kredsens driftsresultat -54.253,67 

Egenkapital 31/12 713.908,28 

Hensættelser 500.000,00 

Skyldig skat 0,00 

Skyldig pension 0,00 

Skyldigt frikøb 0,00 

I alt 1.213.908,28 

Særlig Fonds aktiver  

Lærerenes hus 1.051.988,00 

Ombygning 2007 835.081,25 

Bank 486.069,43 

Obligationer 0,00 

I alt 2.373.138,68 

Særlig fonds passiver  

Særlig fonds passiver 1/1 2.491.597,00 

Særlig fonds driftsresultat -118.458,32 

Hensættelser 0,00 

Særlig fonds passiver 31/12 2.373.138,68 

  

Inventarets forsikringsværdi 250.000 

Husets ejendomsværdi 1.950.000 

Aktiernes kursværdi, 198 stk 58.608 

Kursværdi, obligationer 0 

Uudnyttede AKUT-midler 90.456 

A) Frikøbstimer (Brutto) 

  2015 2014 

Kontortid Formand 149 149* 

 

Næstformand Incl. i FU 828 

Kasserer 481 230 

Øvrige FU-medl 1394 1030 

FU-møder  458 572 

KS-møder (incl. forb.) 779 1276 

TR-møder  137 160 

Udv.møder (incl. forb.) 440 533 

Blad  166 229 

Suppleanter  160 183 

Ny TR  114 114 

Kredssem.  408 336 

 I alt 4686 5595 

Bogføring 40 u.x5 tm 0 200 

B) Kørselsgodtgørelse:  Kilometertakst eller offentlig transport 

C) Bemyndigelse:  Generalforsamlingen giver kredsstyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutning om  

     ydelser i det konkrete tilfælde ved af– og tilgang på tillidsposter. 

*Hertil skal lægges 1603 timer, som betales af 

kommunen 

 

Møde frekvens: 

FU-møder:  40 á 2½ timer 

Styrelsesmøder: 10 á 3 timer 

TR-møder:  10 á 2 timer 

Udvalgsmøder: 8 á 2 timer 

 

Formanden aflønnes med differencen til trin 50, 

mens næstformand, kasserer og FU-medlemmer 

aflønnes med differencen til trin 48. 

KREDSKASSEN 2015 2014 

Indtægter   Budget 

Kredskontingent 1.753.200 1.832.220 

Andre indtægter 240.000 250.000 

Indtægter i alt 1.993.200 2.082.220 

Udgifter   

Styrelsesudgifter 1.410.000 1.555.000 

Kredsstyr. Aktivieter 20.000 20.000 

TR aktiviteter 25.000 25.000 

Arbejdsmiljøaktiv. 20.000 0 

Faglige klubber 15.000 15.000 

Pensionist aktivit. 17.000 20.000 

Kongresser 5.000 5.000 

Generalforsamling 35.000 35.000 

Medlemskurser 100.000 115.000 

TR-kurser 65.000 65.000 

Styrelsens kurser 40.000 40.000 

Administration 100.000 100.000 

Kredsbl./hjem.side 8.000 10.000 

Hovedstaden Øst 10.000 10.000 

Revision/Jur.ass. 6.000 7.000 

Lærernes Hus 145.000 145.000 

Udgifter i alt 2.021.000 2.167.000 

Resultat før renter -27.800 - 84.780 

Renter minus skat 20.000 20.000 

Årets resultat -7.800 - 64.780 

Beregningsgrundlag for budget 2015 

 Antal Årligt* I alt 

Fraktion 1-2 546 3.180 kr. 1.736.280 kr. 

Fraktion 4 94 180 kr. 16.920 kr. 

 715  1.753.200 kr. 

*plus centralt kontingent   

SÆRLIG FOND 2015 2014 

Indtægter budget Budget 

Husleje 145.000 145.000 

Renteindtægter bank 15.000 10.000 

Indtægter Sum 160.000 155.000 

Udgifter   

Administration+revision 15.000 15.000 

Varme 25.000 28.000 

El 7.000 8.000 

Rengøring 21.000 22.000 

Inventar 1.000 1.000 

Bygningsforsikringer 5.000 5.000 

Have 20.000 18.000 

Ejendomsskatter 28.000 23.000 

Faste installationer 4.000 4.000 

Vedligeholdelse mv. 30.000 30.000 

Udgifter Sum 156.000 154.000 

Årets resultat 4.000 1.000 

Forslag til månedligt kontingent 2015 

 2015 2014 2013 

Fraktion 1-2 265 kr. 265 kr. 265 kr. 

Fraktion 4 15 kr. 15 kr. 15 kr. 


