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Kredsstyrelsen indstiller følgende forretningsorden 

til generalforsamlingens godkendelse 

 

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

2. Sekretæren optager beslutningsprotokol af generalforsamlingen. 
3. Der vælges et antal stemmetællere til at bistå dirigenten med afstemningen. 

4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden 

5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 
Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelser. 

6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Formanden og forslagsstilleren kan dog når 

som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 
7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten 

eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan 

beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

8. Formanden, eller et flertal af kredsstyrelsen kan forlange debatten afbrudt for at holde et kort 
kredsstyrelsesmøde. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til 

afstemning. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt.  

9. Kredsens vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 
stemmer for vedtægtsændringen. Alle andre beslutninger træffes ved almindeligt flertal (over 50 % af de 

afgivne stemmer for). Skriftlig afstemning foretages, når mindst 1/5 af de tilstedeværende medlemmer begærer 

det. 
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Landspolitisk  

 

OK18 

Overenskomstforhandlingerne i 2018 blev et usædvanligt og langt forløb præget af tænkepauser, 

sammenbrud i forhandlingerne, konfliktvarsler og demonstrationer. De helt store knaster var: lønrammen, 

lærernes arbejdstid og spørgsmålet om at sikre den betalte spisepause. 

I slutningen af april blev der indgået aftale på alle områder. 

Den aftale, der blev indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL på lærerområdet, omfatter blandt andet: 

 Samlet økonomisk ramme på 8,1 %  

 Generelle lønstigninger på anslået 6,82 % 

 Periodeforhandling om arbejdstid - samspil mellem kommission, "Ny start" og forhandling 

 Konkrete arbejdstidsforbedringer 

De konkrete arbejdstidsforbedringer omfatter muligheden for at indgå lokalaftaler i sammenhæng med, at 

parterne udtrykker ønske om et fornyet samarbejde. Kredse og kommuner opfordres til et styrket 

samarbejde lokalt. I forlængelse af konflikten i 2013 opfordrede KL kommunerne til ikke at samarbejde med 

den lokale kreds. Nu ønsker begge parter et fornyet samarbejde under overskriften ”Ny start”. 

Det er konkret aftalt, at skolelederen er forpligtet til forud for skoleåret at drøfte med tillidsrepræsentanten, 

hvordan planlægningen af skoleåret skal foregå, og at lærerne nu får afregning for 14 timer + rådighedstillæg 

for de resterende 10 timer under lejrskolen. 

Det lykkedes altså ikke at få nye centrale arbejdstidsregler for lærerne med i en OK-aftale, der kan erstatte 

lovindgrebet i 2013. I stedet blev der nedsat en kommission, der skal undersøge arbejdsvilkårene for lærerne 

og komme med anbefalinger til parterne til brug i de periodeforhandlinger, der er aftalt med henblik på at 

lave en ny arbejdstidsaftale inden OK21-forhandlingerne går i gang. 

Afstemningen om overenskomstresultatet var klart i begyndelsen af juni. De fleste fagforbund stemte ja med 

90-100 %, hvor lærernes ja-stemmer lå på 74,6 %. 

 

Folkeskolereformen 

Henover efteråret og vinteren har der været forhandlinger mellem forligspartierne vedr. Folkeskolereformen 

med henblik på ændringer og justeringer. Den 30. januar 2019 blev der indgået en aftale om ”Folkets skole: 

Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fri skole”. 

De vigtigste ændringer er: 

- Nedsættelse af skoletiden i indskolingen med 2,5 time pr. uge 

- Øget mulighed for forkortelse af skoletiden på mellemtrinnet og i udskolingen mod konvertering til ”to-

voksen-ordninger” 

- Mere fagundervisning 

- Styrket læseindsats 

- Færre vikarer 

- Forenklede elevplaner 

- Evaluering af nationale test 

- Øget didaktisk frihed for lærerne 

Aftalen skal udmøntes lokalt i kommunerne. Kredsen ser specielt positivt på en kortere skoledag med 

mulighed for to-lærer-ordninger samt på øget didaktisk frihed. 
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Læreruddannelsen 

 

Trainee-læreruddannelsen 

Vejle Kommune har indgået aftale med Læreruddannelsen i Jelling om oprettelse af et antal trainee-stillinger 

på skolerne i Vejle. Stillingerne er slået op, men det endelige antal kendes først efter byrådsmødet ultimo 

marts, hvor udmøntningen af budgettet behandles.  

Stillingerne finansieres delvist centralt, idet det er et fælles ansvar at sikre rekruttering af kvalificerede lærere 

fremover. Kredsen er positivt indstillet overfor initiativet og følger det tæt. 

 

Vejle Kommune 

 

Folkeskolereformen  

Vejle Byråd har aftalt en evaluering af Folkeskolereformen i 2019, hvilket vil ske i efteråret. Forligspartiernes 

aftale om folkeskolen er til dels kommet denne evaluering i forkøbet, men den lokale udmøntning kalder 

stadig på kommunal stillingtagen. 

Vi har i Vejle Kommune fokus på skolereformens 3. mål ”Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt 

andet gennem respekt for professionel viden og praksis”, hvor vi tager udgangspunkt i overskriften faglig 

stolthed med tre underpunkter: 

 Professionelle læringsfællesskaber 

 Professionsidentitet 

 Kerneopgaven 

Arbejdet er forankret i FagMED, hvor også resultaterne af Trivselsmålingen 2018 inddrages. 

Kommunal økonomi 

I konstitueringsaftalen for Vejle Byråd er det skrevet ind, at folkeskolen tilføres et beløb svarende til 

afskaffelse af dækningsafgiften (erhvervskat). Dette er skrevet ind i budgetaftalen for 2019 og 4 år frem. Der 

tilføres folkeskolen 40 mio. kr. i blivende midler med indfasning over 4 år. Pengene er øremærket til 

lønkroner til lærere og pædagoger. 

I indeværende år tilføres 10 mio. kr., som til dels tilføres skolerne decentralt i forhold til elevtal. Byrådet har 

imidlertid også besluttet, at det statsligt besluttede effektiviseringsprogram effektueres, hvilket har medført 

den klassiske ”give med den ene hånd og tage med den anden”-situation. I realiteten udmøntes kun et par 

millioner til 29 skoler. Så det kommer desværre ikke til at gøre en nævneværdig forskel for 

personalesituationen i indeværende år. 

 

Politisk dialog 

Kredsstyrelsen har de seneste to år afholdt gode dialogmøder med de politiske partier i Vejle Byråd op til de 

lokale budgetforhandlinger. Vores lokale politikere på tværs af partiskel stiller op, når vi indbyder dem til 

debat – både på interne og offentlige møder. Kredsstyrelsen har planer om at fortsætte og udvide dialogen. 

 

Ansættelsesforhold 

 

Arbejdsmiljø 

2019 er udnævnt som arbejdsmiljø-år. Der blev som opstart på året afholdt en konference i Odense, som 

næstformanden deltog i. 

Vejle Lærerkreds forsætter sit arbejdsmiljø-arbejde ud fra arbejdsmiljøstrategiens 3 temaer: 

 Stress 

 Vold, trusler og magtanvendelse 

 De fysiske forhold på skolerne 
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HovedMED har nedsat en arbejdsgruppe, som skal revidere delpolitikken mht. vold / trusler og mobning / 

chikane – næstformanden sidder i udvalget. 

FagMED har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med vold/trusler – næstformanden sidder i 

arbejdsgruppen. 

 

Vejle Lærerkreds har ud fra oplysningerne fra klubmøderne 2017 /18 lavet en sammenskrivning af de fysiske 

forhold, som kredsen arbejder videre med. 

 

Næstformanden er arbejdsmiljøansvarlig og deltager i møder i det forpligtigende kredssamarbejde, samt 

deltager i Danmarks Lærerforenings årlige arbejdsmiljøkonference. 

 

Beskæftigelsessituationen 

Det bliver stadigt sværere at rekruttere kvalificerede lærere til almenskolen. Til gengæld er lærerne blevet 

mere ”mobile” – der er altså en øget tendens til at skifte arbejdssted, men det efterlader jo den skole man 

rejser fra med en ledig stilling. Elever, forældre og kolleger oplever bl.a. derfor mange ”studentervikarer” på 

skolerne, hvis ikke ledelserne vælger at presse de fastansatte lærere til at tage mange flere 

undervisningstimer, end det var planlagt fra årets start. 

I Vejle Lærerkreds har vi 19 medlemmer på 59 år, 23 på 60 år, 19 på 61 år, 22 på 62 år, 15 på 63 år, 5 på 64 

år, 3 på 65 år og 2 på 67 år. Tilbagetrækningsreformen taget i betragtning, er der et stykke arbejde at gøre. 

Der er en tendens til at forlade faget tidligt. 

Kredsen har i flere år stillet gentagne forslag om seniorordninger med henblik på fastholdelse af lærere, men 

forvaltningen har ikke ønsket at lave særlige ordninger for lærerne. 

 

Arbejdstid 

Med OK18-aftalen ændrede indstillingen til aftale-indgåelse sig i Vejle Kommune. Vi indledte straks 

forhandlinger, og i efteråret indgik vi ”Vejle-Aftalen”. Forud for aftaleindgåelsen var der intense drøftelser 

med Danmarks Lærerforening, som har betinget sig ret til at vurdere lokale aftaleresultater. Vejle-Aftalen er 

kontroversiel på den måde, at den ikke indeholder tal og ressourcebindinger. Det er dog kredsstyrelsens 

vurdering, at Vejle-Aftalen giver de fleste af vores medlemmer langt bedre arbejdsforhold end Lov 409 

gjorde. Det har været kredsstyrelsens prioritet, at vores medlemmer skal opleve øget frihed til selv at 

prioritere tid og sted for opgaveløsningen med øget kvalitet i undervisningen for øje. 

Der har været afholdt to temamøder vedr. Vejle-Aftalen for tillidsrepræsentanter og skoleledere. Der er 

planlagt endnu et møde d. 26. marts. Forvaltning og kreds er enige om vigtigheden af opfølgning på og 

drøftelse af aftalen, således at ingen medlemmer oplever, at de har ringere vilkår, end det er aftalt.   

Vejle-Aftalen evalueres allerede i indeværende forår. Kreds og kommune vil efterfølgende drøfte eventuelle 

forslag til ændringer. 

 

Løn 

Kredsen har de seneste tre år afholdt ”Løncafé” to gange årligt. Konceptet er en hyggelig café-eftermiddag 

for alle medlemmer med mulighed for tjek af lønseddel. Adskillige medlemmer har fået rettet fejl af 

betydeligt omfang. Kredsen vil derfor fortsat afholde Løncafé jævnligt. Vi ser også arrangementerne som en 

mulighed for at få besøg af kolleger for hyggens skyld, og for at understrege, at kredskontoret tilhører 

medlemmerne. 

 

Siden 2008 har kreds og kommune haft en uenighed om udbetaling af vejledertillæg. Forvaltningen har 

udarbejdet en ”grundkontrakt” i forhold til vejlederrollen, og den har været til høring i alle relevante organer. 

Efterfølgende har forvaltningen haft drøftelser med alle skoleledere, hvorefter der er udarbejdet en liste over 

vejledere, som skal modtage tillægget. Tilbage står tvivlsspørgsmål, og medlemmerne har modtaget et brev 
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med opfordring til at kontakte kredsen, hvis de mener, de har ret til tillæg. Kredsen har modtaget en del 

henvendelser, og disse drøftes med forvaltningen. Det er en fælles målsætning, at arbejdet afsluttes inden 

sommerferien. 

 

Ved OK18 er der aftalt generelle lønstigninger på anslået 6,82 %. 

Der er generelle lønstigninger og lønreguleringer pr. 1. oktober og pr. 1. januar 2020. 

Lønændringerne fra OK18 træder i kraft pr. 1. april 2019. Det drejer sig bl.a. om: 

- børnehaveklasseledere i grundlønssystemet med  +12 års anciennitet 

-  børnehaveklasseledere på anciennitetsløn, hvor undervisertillægget stiger  

- skolepsykologer, konsulenter og UU-konsulenter med +4 års ansættelse 

- UU-vejledere, der får et funktionstillæg, samt 

- professionsbachelorer i ernæring og sundhed med +4 års ansættelse. 

Herudover forbedres fritvalgsordningen og gruppelivsordningen for alle. 

MED-systemet 

HovedMED-udvalget har i år udsendt et sæt nye personalepolitiske værdier for Vejle Kommune med titlen 

”Ansat… med Vilje”. I overskrifter er værdierne: 

- Sig det! 

- Giv anerkendelse! 

- Brug de frie rammer! 

- Spil hinanden gode! 

Værdierne skal udmøntes på de enkelte områder og arbejdspladser. 

Ellers har HovedMED-udvalget fortsat fokus på ”Faglig stolthed”, som er den store fælles personalepolitiske 

satsning.  Opfølgningen på Trivselsmålingen 2018 har ligeledes fyldt meget i udvalgets arbejde det forgangne 

år.  

Der afholdes en lang række personalepolitiske arrangementer – herunder mange gode gå-hjem-møder, som 

alle ansatte inviteres til via Vejle Kommunes intranet. 

Som noget nyt er det besluttet at afholde en stor personalefest for alle ansatte i Vejle Kommune i 

Skyttehushaven d. 20. juni. Her vil der være god underholdning, deltagelse af direktion, Byråd og HovedMED-

udvalg. En rigtig god mulighed for et anerkendende arrangement og hygge med kollegerne. 

Selvom det er organisationerne, som forhandler MED-aftale, er HovedMED-udvalget involveret i de 

indledende drøftelser, og også årets Tillidsrepræsentant-dag har temaet på dagsordenen.  

Kredsformanden er fortsat næstformand i HovedMED-udvalget. 

 

FagMED Uddannelse og Læring  

I FagMED har vi ud fra Trivselsmålingen valgt at arbejde med følgende tværgående temaer de næste 3 år: 

 Vold og trusler 

 Trivsel for pædagogerne 

 Arbejdsopgaver – tid 

 Kvalificering af, hvad god trivsel er 

LokalMED har hver udvalgt 2 temaer ud fra trivselsmålingen, som de har lavet handleplaner ud fra og 

indsendt til FagMED. Den 28. marts afholdes som opfølgning Trio-møde i Vingsted, hvor der vil bl.a. vil være 

erfaringsudveksling. 

FagMED har desuden nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med ”Vold og trusler om vold” samt 

”Magtanvendelse”. Næstformanden sidder med i arbejdsgruppen. 

Der har været audit i foråret og efteråret, hvor der særligt har været fokus på: 

 Vold/trusler som følge af udad-reagerende adfærd blandt elever 

 Stress som følge af arbejdsmiljøet 
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Det blev vurderet, at vores forebyggelsesniveau i foråret var 3 og i efteråret 4 ud fra en  

skala på 1-5. 

Næstformanden i Vejle Lærerkreds er næstformand i FagMED 

 

Mindre medlemsgrupper 

 

TCBU 

På TCBU er tidligere konstitueret leder, Michael Højer, blevet ansat som leder.  

I TCBU er der med den nye ledelse sat fokus på de mange fagfaglige kompetencer, som centeret rummer, 

ligesom det tværfaglige samarbejde internt og eksternt vægtes højt. Der er - som andre steder - mange 

opgaver ift. den tid, der er til rådighed, hvilket kan stresse den enkelte. Derfor er der også fokus på at bevare 

arbejdsglæden.  

Der er sket forandringer for de psykologiske vejledere, der siden september 2018 er gået fra, at den enkelte 

betjener hele 0-18 års området på tværs af daginstitutioner og skoler, til at den enkelte betjener enten 

småbørnsområdet, skoleområdet eller specialområdet. Forandringen skaber nye måder at samarbejde på. 

Evaluering og eventuelle justeringer sker i den kommende tid. 

TCBU har fortsat ingen Forhåndsaftale, hvorfor al lønforhandling foregår som individuelle forhandlinger. 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 

Inden for vejledningsområdet sker der mange ændringer i form af nye tiltag, love og bekendtgørelser, og det 

smitter naturligvis af på arbejdsområderne og –betingelserne for medarbejderne i UU Vejle.  

Aktuelt træder de nye adgangskrav til ungdomsuddannelserne i kraft fra 1. august 2019, og dette har stor 

betydning for vejledningen af elever i grundskolen samt unge, der er gået ud af grundskolen og er på vej ind i 

ungdomsuddannelsessystemet. Det gode og tætte samarbejde mellem uddannelsesvejledere og skolerne - 

lærere, pædagoger og ledere i udskolingen, er endnu vigtigere end tidligere, og der er heldigvis etableret 

gode og solide samarbejdsrelationer, -aftaler og –procedurer for dette arbejde. Uddannelsessystemet er 

blevet stadig mere komplekst med mange forskellige retninger og regler, som det kan være vanskeligt både 

for de unge og deres forældre at overskue. Undersøgelser viser, at både uddannelsesparate og ikke-

uddannelsesparate unge efterspørger uddannelsesvejledning. 

I efteråret 2017 vedtog Folketinget en lov om Koordineret Ungeindsats, hvor kommunerne skal have det 

fulde ansvar for at etablere en sammenhængende og koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, 

beskæftigelses- og socialindsatsen. Den kommunale ungeindsats får ansvaret for alle unge under 25 år, 

indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Kommunerne har grebet arbejdet med den koordinerede ungeindsats meget forskelligt 

an. I Vejle Kommune bibeholdes Ungdommens Uddannelsesvejledning som en selvstændig enhed og bliver 

samtidig en del af Den Koordinerede Ungeindsats. Den Koordinerede Ungeindsats bliver en udbygning af de 

gode og velfungerende samarbejdsrelationer, som har eksisteret i Vejle Kommune gennem en årrække med 

UU, Jobcenter, ungdomsuddannelser og mange andre samarbejdsparter, og den får navnet Vejles 

Ungevejledning (VUV). Dette udmøntes blandt andet i en udvidelse af det eksisterende Study Support Center 

med medarbejdere fra forskellige indsats- og fagområder. Man regner med, at der bliver en fast 

medarbejderstab på ca. 50. Der er et meget stort ønske om, at alle medarbejdere i UU Vejle fremover vil 

være under samme tag i det nye Study Support Center og ikke som nu have kontorer på flere adresser. Den 

Koordinerede Ungeindsats og de forskellige tiltag, der er en del af dette (f.eks. den nye forberedende 

grunduddannelse (FGU), kontaktpersonordning m.v.) træder i kraft fra 1. august 2019. Der er stadig mange 

løse ender, og der arbejdes på højtryk for at blive klar – bl.a. er der aftalt en række møder og workshops med 

alle involverede parter. 
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UU Vejle vurderer, at de nye tiltag er gode for de unge mennesker, der har brug for en særlig og koordineret 

indsats, og medarbejdere og ledelse ser frem til at styrke og udbygge de forskellige samarbejdsrelationer til 

de øvrige kommunale samarbejdsparter, ungdomsuddannelser m.fl.  

 

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)  

CSV har fået ny tillidsrepræsentant den 1. februar. Samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og den nye 

tillidsrepræsentant har fået en god start, og der er gode drøftelser om, hvordan man på skolen kan opnå 

bedre kommunikation, øget trivsel, mindre sygefravær og give større sammenhængskraft på arbejdspladsen.  

Der iværksættes stadig nye tilbud i samarbejde med Vejle Kommune og Jobcenter Vejle. Interessen for og 

tilslutningen til demensundervisning er voksende ligesom der er integrationsfremmende tiltag og tilbud, der 

bidrager til unges tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Som i resten af kommunen afventer CSV spændt opstarten af det nye FGU tilbud. I skrivende stund har man 

på CSV ikke helt overblikket over, hvordan reformen kommer til at påvirke antallet af kursister.  

CSV har i forbindelse med reformen virksomhedsoverdraget en kollega fra Ungeundervisningen til FGU. 

PLF er implementeret med succes og alle afdelinger er kommet godt fra start. Der arbejdes ihærdigt med 

aktionslæring og genstandsfelter.  

 

De selvejende statslige institutioner  

Bøgevangskolen har været præget af forandringer det sidste par år. 

Personalet har haft behov for kredsens hjælp det sidste par år. Bøgevangskolen er én af de skoler, der har 

krævet mest opmærksomhed fra kredsens side i det forgangne år. 

Skolen har stort set været fyldt hele skoleåret. Det har vist sig, at hvis en elev stopper, så er der hurtigt en 

kommune, der henvender sig og overtager det tomme værelse. Det er fint, og det viser, at der er brug for 

skoler som denne til målgruppen: elever med særlige behov. 

Skolen for Gastronomi, Musik og Design har oplevet en stigning i søgningen til skolen, hvilket kan tilskrives, 

at skolen også er blevet efterskole.  

For at tiltrække flere drenge er skolen begyndt at udbyde E- sport, og det går rigtig godt. 

Der er indenfor det sidste år blevet bygget en ny pedelbolig, som før var i hovedbygningen. Hovedbygningen 

skal på sigt renoveres, så skolen får flere elevværelser og klasseværelser, da der forventes et elevtal på ca. 

105. Skolen står desuden overfor at skulle flytte og renovere flere kontorer og faglokaler. 

I år blev ny løn kun til et engangsbeløb, men det vakte tilfredshed i lærergruppen, der nu har oplevet 

forbedringer på lønnen. 

 

Organisatoriske forhold 

 

Danmarks Lærerforening 

Danmarks Lærerforening arbejder på at lave et ”Folkeskoleideal”, og der har i årets løb været afholdt et utal 

af medlemsmøder med henblik på størst mulig medlemsinvolvering. Der vil være en orientering om arbejdet 

med Folkeskoleidealet på generalforsamlingen. 

I årets første måneder gik arbejdet med temaet ”Er vi gearet til fremtiden?” i gang. Kredsstyrelsen har 

deltaget i et centralt arrangeret temamøde, og vi arbejder nu videre med vores holdninger til temaet. Disse 

gives videre til foreningen i april, hvor der laves en landsdækkende opsamling. Arbejdet skal føre frem til 

eventuelle organisatoriske og politiske ændringer i foreningen. 

 

Der er valg til Hovedstyrelsen i november 2019. Lars Buur Holmboe fra kredsstyrelsen stiller op til valget, og 

kredsstyrelsen støtter Lars’ kandidatur 100 %. 

 

 



10 

 

 

Kredsforhold 

Vejle Lærerkreds har pt. 1111 aktive medlemmer, 358 pensionister og 13 særlige medlemmer. Det er stort 

set et uændret antal aktive medlemmer – sidste år steg dette tal med 36. Det kan skyldes, at nogle skoler har 

oprettet en del af de budgetterede lærerstillinger i forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen, og 

lokale underskud på skolerne kan have en betydning. Der er stadig langt til de ca. 200 lærerstillinger, som 

blev nedlagt inden undervisningstimetallet blev drastisk forøget, men vi har en forventning om, at de 

besluttede budgetbevillinger vil betyde flere lærerstillinger og flere medlemmer. 

Kredskontorets åbningstider er: Mandag – torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00. 

På kredskontoret mærker vi et lidt mindre pres på rådgivningen på kontoret samt på pensionsberegning. 

Kredskontoret foretager udelukkende pensionsrådgivning for tjenestemandspensionister, og vi har p.t. kun 

43 tjenestemænd tilbage.  

Kontoret er i øjeblikket bemandet af sekretær Sonja Andresen, konsulent Hanne Rosendal, frikøbt konsulent 

Lene Køhler, en fuldtidsfrikøbt formand og deltidsfrikøbt næstformand. 

Kredsformanden og næstformanden – og i nogle tilfælde andre kredsstyrelsesmedlemmer - deltager i møder 

i Faglig klub på alle skoler og andre institutioner, hvor vi kommer i direkte kontakt med rigtig mange 

medlemmer. Vi prioriterer klubmøderne højt, da det er vigtigt for os at kende stemningen på skolerne og at 

vide, hvad der optager medlemmerne. Der har været stor variation i antallet af deltagere på skolerne, og vi 

har konstateret, at det har mange forskellige årsager. Der er dog ingen tvivl om, at trivselsmålingens tydelige 

resultat i forhold til lærernes arbejdspres spiller ind. Inklusion og arbejdspres er nogle af hovedtemaerne på 

møderne. 

 

Organisationssamarbejde 

Kredsen er aktiv i samarbejdet med de andre organisationer i Vejle Kommune kaldet ”Mini-KTO”. 

Kredsformanden er medlem af Forretningsudvalget for Mini-KTO. I forbindelse med OK18 arrangerede vi 

fælles demonstrationer i Vejle. 

Mini-KTO arbejder fortsat på et øget samarbejde med direktionen i Vejle Kommune, og i forbindelse med 

arbejdet med en ny MED-aftale er der aftalt en fælles temadag for organisationerne og HovedMED. 

I forbindelse med forhandling af ny MED-aftale har Mini-KTO nedsat et forhandlingsudvalg. Kredsformanden 

er udpeget som repræsentant for Danmarks Lærerforening/FTF. 

Endvidere varetages alle sager vedr. MED-systemet i Forretningsudvalget. 

Mini-KTO har en udfordring i forhold til samarbejdet i den nye hovedorganisation – Fagbevægelsens 

Hovedorganisation (FH). FH blev en realitet d. 1. januar 2019. På nuværende tidspunkt er der ingen konkrete 

ændringer lokalt. 

 

Kredsen deltager i det forpligtende kredssamarbejde med Esbjerg, Varde, Billund/Grindsted, Vejen og 

Fredericia. Samarbejdet er bestemt af kongressen i Danmarks Lærerforening, og vi arbejder fortløbende på at 

få det bedste udbytte af samarbejdet, men grundlaget for det udfordres fortsat af Lov 409, de kommunale 

forskelle og kredsenes økonomi. Diverse fagudvalg holder møde ca. 4 gange om året. Der er formandsmøder 

lidt hyppigere. 

Ved hovedstyrelsesvalget i november 2015 støttede kredsen formanden for Esbjerg Lærerforening Kenneth 

Nielsen. Kenneth blev valgt med et flot stemmetal, og Vejle Lærerkreds er dermed fortsat en del af Kenneths 

bagland frem til Hovedstyrelsesvalget. 
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Seniorudvalget 

I januar afholdt vi medlemsmøde med Birgit Bruun fra Fraktion 4 i DLF-hovedstyrelsen. Februar-

arrangementet havde titlen ”En værdig afsked” med både bedemand, præst og advokat, et yderst interessant 

arrangement om et emne, som kan være svært at få has på i vores alder.  

Museet ”Tirpitz” – tegnet af BIG v/ Bjarke Ingels – i Blåvand var på programmet i april. Virkelig god formidling 

på museet! Og kaffe med det hele på Hodde Kro. Sommerturene gik til Farsø (Johannes V. Jensen og Thit 

Jensen), Hvalpsund Færgekro og Viborg Domkirke (Skovgaards udsmykning). 

I september var vi på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, en rigtig god oplevelse og kaffe med det hele 

på Brobyværk Kro, og i oktober lyttede vi til Mærskkaptajn Jens Christian Christiansen – og så billeder fra den 

store verden. ”Fra dæksdreng til skibskaptajn” var titlen, og i november tog fhv. højskoleforstander Birgitte 

Hansen os med på en interessant tur igennem Højskolesangbogen. 

Endelig havde vi vores traditionelle julearrangement med besøg i Hover Kirke og julefrokost på Hotel 

Bredehus, som vi har et godt samarbejde med. 

Omkring 420 personer har deltaget i Seniorudvalgets arrangementer i 2018, og vi har (naturligvis) overholdt 

budgettet. Udvalget takker for et godt samarbejde med Kredsstyrelsen og Kredskontoret i året, der er gået. 

Første halvårs program er godt i gang, og andet halvårs er næsten på plads. Vi går fortrøstningsfulde ind i 

2019. 

Personalia 

I januar indtrådte Bent Rasmussen i Seniorudvalget, og i marts valgte formanden Knud Schumacher og 

næstformand Birthe Blom at udtræde af udvalget med øjeblikkelig varsel. Bent Rasmussen blev derefter valgt 

til formand for udvalget, der også bestod af Stine Preston og Wilhelm Bahnsen. I efteråret 2018 er Tove 

Staugaard indtrådt i udvalget, og vi har fået etableret et godt og kreativt samarbejde. 
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 VEJLE  
Driftsresultat 2018 

Kredsregnskab 
 

                 Resultat 2018                   Budget 2018 (ikke revideret) 

Indtægter: 
 

Kontingent 

5120-5125 Kredskontingent 3.539.249 kr. 3.500.000 kr. 

5140 Kontingent DLF  0 kr. 0 kr. 

Kontingent i alt 3.539.249 kr. 3.500.000 kr. 
    

Akutfond 

5210 Kredsaktiviteter 453.543 kr. 440.000 kr. 

5220 Frikøb af tillidsrepræsentanter 103.732 kr. 120.000 kr. 

Akutfond i alt 557.275 kr. 560.000,00 kr. 
    

Andre indtægter 

5670 Admin. særlig fond 25.000 kr. 25.000 kr. 

5690-5699 Renter og udbytter -91.532 kr. 152.500 kr. 

5700-5710 Refusion HovedMed mm. 142.757 kr. 270.000 kr. 

Andre indtægter i alt 76.225 kr. 447.500 kr. 
 

Samlede indtægter 4.172.749 kr. 4.507.500 kr. 
 

Udgifter: 
   

Frikøb m.m.   

5750-5755 Frikøb KS og sagsbehandlere 941.959 kr.  1.300.000 kr. 

5760-5770 Kurser og tjenestefrihed 17.896 kr. 15.000 kr. 

5780 Vederlag 308.258 kr. 315.000 kr. 

5790 Tjenestefrihed / akut 103.732 kr. 120.000 kr. 

Frikøb i alt      1.371.845 kr.       1.750.000 kr. 
    

Kørsel og diæt.   

5820–5840 Kørsel       67.667 kr.      90.000 kr. 

5850-5875 Skattepligtige diæter m.m.      3.484 kr.      4.000 kr. 

Kørsel og diæt i alt      71.151 kr.      94.000 kr. 
    

Aktiviteter.   

5900-5910 Kongres- og Hovedstyrelsesudgifter      9.339 kr.      16.000 kr. 

5920 Generalforsamling      74.032 kr.      90.000 kr. 

5930 Udvalgs-, KS. og TR møder      36.545 kr.      30.000 kr. 

5940-6000 Arrangementer m.m..      168.135 kr.      257.000 kr. 

6010 Skoleklubber      9.913 kr.      15.000 kr. 

Arrangementer i alt 297.964 kr.      408.000 kr. 
    

Personaleudgifter.   

6040 Løn      1.629.522 kr.      1.610.000 kr. 

6045-6100 Fagpension, ATP m.m 274.609 kr.      273.245 kr. 

Personaleudgifter i alt 1.904.131 kr.      1.883.245 kr. 
    

Kommunikation   

6180-6195 Web-site, mm.      2.170 kr.      11.500 kr. 

Kommunikation i alt      2.170 kr.      11.500 kr. 
   

Kontoret   

6240 Husleje      108.000 kr.      108.000 kr. 

6270 Forsikringer      29.662 kr.      28.000 kr. 

6280-6290 Tlf., fax, tyverialarm, LAN-forbind. 55.090 kr.      54.000 kr. 

6300-6305 Porto + gebyr bank og giro      31.800 kr.      30.000 kr. 

6310-6320 Kontorartikler og kopimaskine      25.244 kr.      24.000 kr. 

6330 EDB-programmel      3.045 kr.      5.000 kr. 

6340-6370 Forbrugsvarer m.m.      44.072 kr.      42.000 kr. 

Kontoret i alt      296.913 kr.      291.000 kr. 
    

Andre udgifter   

6410 Tilbageførte hensættelse - tidligere år 0 kr. 0 kr. 

6420 Gaver      50.613 kr.      45.000 kr. 

6430 Revision      11.693 kr.      13.000 kr. 

6440 Afskrivninger og hensættelser      0 kr.      0 kr. 

6490 Skat tidligere år 15.950 kr. 0 kr. 

Andre udgifter i alt      78.256 kr.      58.000 kr. 
    

 Samlede udgifter      4.022.430 kr.      4.495.745 kr. 
 

Årets resultat: 

 Overskud      150.319 kr. 11.755 kr. 
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Status 2018 

Kredsregnskab 

 

Aktiver 
7420 Checkkonto 118-00-13964      1.159.330 kr. 

7430 Kassekonto      6.935 kr. 

7440 Værdipapirer      3.504.905 kr. 

7455 Mellemregning 12.337 kr. 

7480 Tilgodehavender udbytteskat      18.731 kr. 

7485 Renteperiodisering       0 kr. 

7490 Tilgodehavende akut       0 kr. 

Aktiver i alt      4.702.238 kr. 

 

 

Gæld : 

7680 Feriepengeforpligtelse       152.430 kr. 

7685 Periodeafgrænsningsposter 25.558 kr. 

7695 Hensættelse til inventar 34.210 kr. 

7700 Anden gæld      1.368.777 kr. 

Gæld i alt      1.580.975 kr. 
 

 

Egenkapital: 

   

7200 Fra driftsregnskabet      150.319 kr. 

7790 Egenkapital primo       2.970.944 kr. 

Egenkapital ultimo       3.121.263 kr. 

  

Passiver i alt 4.702.238 kr. 
 

      

Noter: 

 

Forpligtelser: 
1. For at kunne betale de kredsstyrelsestildelte frikøbstimer (p.t. 5.343/2671,5 timer) i op til et halvt år i forbindelse med et eventuelt mistillidsvotum til den samlede kredsstyrelse, 

bør formuen mindst udgøre 674.190 kr. 

2. Kredsen har forpligtet sig til over for frikøbte kredsstyrelsesmedlemmer at betale frikøb for disse indtil 31.7.2019. 

 

 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsregnskabet for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. lov om fonde og visse foreninger.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.  

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes 

ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.  

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved først indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 

balancedagen.  

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Kontingentindtægter 
Kontingentindtægter indregnes i det år de vedrører. 

 

Omkostninger 

Omkostninger vedrører Kredsens aktiviteter i form af frikøb, arrangementer samt administrationsomkostninger, herunder aflønning af personale og øvrige administrations- og 

lokaleomkostninger.  

 

Af- og nedskrivninger 
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider 

og restværdier: 

 Brugstid              Restværdi 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      3 år                        0 

 

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og 

restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.  

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger, udbytte 

samt realiserede og urealiserede gevinster og tab på værdipapirer. 

 

Skat 
Foreningen er skattepligtig efter fondsbeskatningsloven med et bundfradrag på 200.000. Skat vedrører sidste års skattepligtige resultat der oversteg bundfradraget.  

 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger måles til kostpris.  

 
Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

 

Finansielle anlægsaktiver 



14 

 

Værdipapirer måles til dagsværdi i balancen. For værdipapirer, som handles på et aktivt marked, svarer dagsværdien til kursværdien på balancedagen.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. 

 

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et 

tilgodehavende er værdiforringet.  

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.  

 

Hensættelser 

Hensættelser omfatter forventede omkostninger til senere afholdelse og indregnes, når kredsen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af 

forpligtelsen vil medføre et forbrug af foreningens økonomiske ressourcer.  

 

Gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.  

 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, der indregnes under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i det efterfølgende regnskabsår 

 

 
Driftsresultat 2018 

Særlig fond 
 

                      Resultat 2018                     Budget 2018 

Indtægter: 

    

9260 - 9270 Husleje BUPL og kreds 113      141.200 kr.      141.200 kr. 

9280 - 9295 Bankrenter m.m. -97.389 kr.      151.200 kr. 

Samlede indtægter      43.811 kr.      292.400 kr. 

 

Udgifter: 

 

9410 

9415 

Administrationsgebyr 

Gebyrer 
     25.000 kr. 

146 kr. 

     25.000 kr. 

200 kr. 

9420 Revision      10.938 kr.       12.000 kr. 

9430 Ejendomsskat      19.819 kr.      19.820 kr. 

9440 Ejendomsforsikring      9.673 kr.      9.700 kr. 

9460 

9465 

9467 

Vedligeholdelse 

Rengøring, varme og el 

Afskrivninger inventar 

     12.862 kr. 

94.394 kr. 

15.884 kr. 

     80.000 kr. 

115.000 kr. 

14.735 kr. 

 

Udgifter i alt 188.716 kr.      276.455 kr. 

 

Årets resultat: 

 

 underskud 144.905 kr.      15.945 kr. 

 

 

Status 2018 

Særlig fond 
 

Aktiver : 
9565                  Inventar                                                                                                                                                             72.945 kr. 

9570 Værdipapirer      3.526.019 kr. 

9580 Checkkonto 118-00-13980      319.345 kr. 

9590 Kostpris, Langelinie 64, 7100 Vejle      3.060.896 kr. 

9610 

9615 

9635 

Renteperiodisering 

Tilgodehavende skat 

Værdipapirer 

     0 kr. 

17.536 kr. 

0 kr. 

Aktiver i alt       6.996.741 kr. 

 

Gæld : 

9875                  Skyldig /tilgodehavende skat                                                                                                                                                 0 kr. 

9885 Anden gæld 5.101 kr. 

9890 Mellemregning kreds      12.337 kr. 

Gæld i alt       17.438 kr. 

 

Hensættelser: 

7695 Hensættelse til vedligeholdelse      422.113 kr. 

Hensættelser i alt      422.113 kr. 

 

Egenkapital: 

9920 Egenkapital primo      6.702.096 kr. 

9930 Fra driftsregnskab -144.906 kr. 

Egenkapital ultimo       6.557.190 kr. 

  

Passiver i alt 6.996.741 kr. 
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Ledelsespåtegning 

 
Kredsstyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for 2018 for Vejle Lærerkreds og Særlig Fond.  

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger.  

 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018. 

 
Kredsstyrelsen indstiller foranstående regnskab til godkendelse af generalforsamlingen. 
 

Vejle, den  8/3 2019 
     

Rikke Marie Vagn-Hansen  Trine Fyn Rafaelsen  Thomas Rasmussen 

Hanne Mols  Dea Gram Frandsen  Lars Holmboe 

Johannes Malchiorsen     

 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

9. Til medlemmer af Vejle Lærerkreds og Særlig Fond 

10.  

11. Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Vejle Lærerkreds og Særlig Fond for regnskabsåret 01.01.18 – 31.12.18, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 

god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 – 31.12.18 i 

overensstemmelse med god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i 

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold ved revisionen 
Vejle Lærerkreds og Særlig Fond har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 valgt at 

medtage budgettal. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.  

 

12. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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13. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 

sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 

med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 

væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 

økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 

revisionen. Herudover: 
 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 

opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

  

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

 Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 

med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis 

vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 

konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 

revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan 

fortsætte driften. 

  

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

  

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 
Vejle, den 8.marts 2019 

Beierholm 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 32 89 54 68 
 

 

 Marianne Christoffersen  
Statsautoriseret revisor 

MNE-nr.: mne34133 
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Generelle forudsætninger for budgettet 

for perioden 1.1.2019 til 31.12.2019 

 

 

1. Indtægter 

 Uændret kontingent indtægt. 

 Uændret renteniveau af indestående på bankkonti. 
 Uændret afkast af investeringer. 

 Uændret fra Akutfondsmidler. 

 Refusion FTR 

 

2. Udgifter 

Ressourcetildeling 

 Uændret ressourcetildeling til sekretær. 
 5343 timer til kredsstyrelsesarbejde. 

 3.809 timer til sagsbehandling + konsulent. 

 
Pensions-, honorar-, diæt-, vederlags-, og kørselsudgifter: 

 Frikøbstimer afregnes til Vejle Kommune jf. aftale 

 Pensionsgivende formandshonorar (uændret som aflønning af højest aflønnede skoleinspektør i kredsens 

område). 
 Formandshonorar beregnes som den brøkdel frikøbstimetallet/1924 udgør af løntrinnet og eventuelle tillæg 

hertil. 

 Skattepligtigt kompensationsvederlag på 2.300 kr. til samtlige kredsstyrelsesmedlemmer (brug af egen 
telefon, mødevederlag m.m.). Kørselsgodtgørelse efter gældende regler til kredsstyrelsesmedlemmer, 

tillidsrepræsentanter og udvalgsmedlemmer. 

 Avishold 
 

Kontor- og huslejeudgifter 

 Uændret huslejeudgifter. 

 Uændret udgiftsniveau til telefon, elektricitet, vand, varme og forsikringer. 
 Uændret udgiftsniveau til kontorartikler og til almindelig drift af kontoret. 

 

Aktiviteter 
 Uændret møde-, kursus- og konferenceaktivitetsniveau for kredsstyrelse og TR 

 Øgede udgifter til medlemsaktiviteter  
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Budget 2019 og foreløbigt budget 2020 - Kredsregnskab 
 

  Resultat 2018 Budget 2019 Foreløbigt budget 

2020 

Indtægter: 
 

Kontingent 

5120-5125 Kredskontingent 3.539.249 kr. 3.500.000 kr. 3.540.000 kr. 

5140 Kontingent DLF  0,00 kr. 0 kr. 0 kr. 

Kontingent i alt 3.539.249 kr. 3.500.000 kr. 3.540.000 kr.      3.502.500,00 kr. 
     

Akutfond 

5210 Kredsaktiviteter 453.543 kr. 440.000 kr. 440.000 kr. 

5220 Frikøb af tillidsrepræsentanter 103.732 kr. 120.000 kr. 120.000 kr. 

Akutfond i alt 557.275 kr. 560.000 kr. 560.000 kr.       598.899,00 kr. 
     

Andre indtægter 

5670 Admin. særlig fond 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr. 

5690-5699 

5700 

Renter og udbytter  

Refusion HovedMED mm. 

-91.532 kr. 

142.757 kr. 

153.000 kr. 

70.000 kr. 

153.000 kr. 

70.000 kr.  

Andre indtægter i alt 76.225 kr. 248.000 kr. 248.000 kr. 
 

Samlede indtægter 4.172.750 kr. 4.308.000 kr. 4.348.000 kr. 
 

Udgifter: 
 

Frikøb m.m.   

5750 Frikøb KS. og sagsbehandler 941.959 kr. 960.000 kr. 980.000 kr. 

5760-5770 Kurser og tjenestefrihed 17.896 kr. 18.000 kr. 18.000 kr. 

5780 Vederlag 308.258 kr. 320.000 kr. 325.000 kr. 

5790 Tjenestefrihed / akut 103.732 kr. 120.000 kr. 120.000 kr. 

Frikøb i alt 1.371.845 kr. 1.418.000 kr. 1.443.000 kr. 
     

Kørsel og diæt.    

5820–5840 Kørsel  67.667 kr. 90.000 kr. 90.000 kr. 

5850-5875 Skattepligtige diæter m.m. 3.484 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 

Kørsel og diæt i alt 71.151 kr. 95.000 kr. 95.000 kr. 
     

Aktiviteter.    

5900-5910 Kongres- og Hovedstyrelse 9.339 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 

5920 Generalforsamling 74.032 kr. 80.000 kr. 100.000 kr. 

5930 Udvalgs-, KS. og TR møder 36.545 kr. 40.000 kr. 40.000 kr. 

5940-6000 Arrangementer m.m.. 168.135 kr. 257.000 kr. 257.000 kr. 

6010 Skoleklubber 9.913 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 

Arrangementer i alt 297.964 kr. 407.000 kr. 427.000 kr. 
     

Personaleudgifter.    

6040 Løn 1.629.522 kr. 1.675.000 kr. 1.700.000 kr. 

6045-6100 Fagpension, ATP m.m. 274.609 kr. 297.865 kr. 300.000 kr. 

Personaleudgifter i alt 1.904.131 kr. 1.972.865 kr. 2.000.000 kr. 
     

Kommunikation    

6180-6195 Web-site m.m. 2.170 kr. 11.000 kr. 11.000 kr. 

Kommunikation i alt 2.170 kr. 11.000 kr. 11.000 kr. 
     

Kontoret    

6240 Husleje 108.000 kr. 108.000 kr. 108.000 kr. 

6270 Forsikringer 29.662 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. 

6280-6290 Tlf., fax, tyverialarm, LAN-forbind. 55.090 kr. 57.000 kr. 57.000 kr. 

6300-6305 Porto + gebyr bank  31.800 kr. 33.000 kr. 33.000 kr. 

6310-6320 Kontorartikler og kopimaskine 25.244 kr. 25.000 kr. 25.000 kr. 

6330 EDB-programmel 3.045 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 

6340--6370 Forbrugsvarer m.m. 44.072 kr. 46.500 kr. 46.500 kr. 

Kontoret i alt 296.913 kr. 304.500 kr. 304.500 kr. 
     

Andre udgifter    

6410 Tilbf. hensættelse fra tidligere år 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

6420 Gaver 50.613 kr.                      50.000 kr. 50.000 kr. 

6430 Revision 11.693 kr. 13.000 kr. 13.000 kr. 

6440 Afskrivninger og hensættelser                      0 kr. 0 kr. 0 kr. 

6490 Skat tidligere år            15.950 kr.   

Andre udgifter i alt 78.256 kr. 63.000 kr. 63.000,00 kr. 

     

Samlede udgifter 4.022.431 kr. 4.271.365 kr. 4.343.500 kr. 
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Budget 2019 og foreløbigt budget 2020 - Særlig fond 
 

  Resultat 2018 Budget 2019 Foreløbigt budget 2020 

Indtægter: 

 

9260 Husleje BUPL 33.200 kr. 33.400 kr. 33.800 kr. 

9270 Husleje kreds 113 108.000 kr.      108.000 kr.      108.000 kr. 

9280-9295 Bankrenter m.m. -97.389 kr.      151.500 kr.      151.500 kr. 

 

Samlede indtægter 43.811 kr.      292.900 kr. 293.300 kr. 

 

Udgifter: 

 

9410 

 

Administrationsgebyr 

 

25.000 kr. 

 

25.000 kr. 

 

25.000 kr. 

 

9415 Gebyrer 146 kr. 200 kr. 200 kr. 

9420 Revision 10.938 kr. 12.000 kr. 12.000 kr. 

9430 Ejendomsskat  19.819 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 

9440 Ejendomsforsikring 9.673 kr. 9.700 kr. 9.700 kr. 

9460 

9465 

9467 

Vedligeholdelse 

Rengøring, varme og el 

Afskrivning inventar 

12.862 kr. 

94.394 kr. 

15.884 kr. 

     80.000 kr. 

            110.000 kr. 

14.735 kr. 

80.000 kr. 

110.000 kr. 

14.735 kr. 

     

Udgifter i alt 188.716 kr. 266.635 kr.                266.635 kr. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kontingent 2019 

Foreløbigt kontingent 2020 

 

 
Kontingentsatser 

  

DLF Kreds I alt pr. md. 2018 Foreløbig pr. md. 2019 

Fraktion 1+2 

 

213,- 262,- 475,- 475,- 

Fraktion 4, pensionister 71,- 23,- 94,- 94,- 

Fraktion 6, særlige medlemmer 94,- 22,- 116,- 116,- 

 

 



 

Notater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

I tidens strøm 
DLFs foreningssang 
Tekst & musik: Gudmund Auring 

 

 

Der går gennem tiden en strømning som ikke kan dø, 

af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. 

Hvert et slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro 

- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro. 

 

 

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp 

som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp 

- som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid 

for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid. 

 

 

Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med 

i tro på at børnenes drøm kan bli’ virkelighed 

Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv 

hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav. 

 

 

Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang 

Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang 

I en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel 

kan vi vise, vi alle har ansvar for mer end os selv. 

 

 

Lad os glæde os over det udsyn vort arbejde gi´r 

ved en daglig forening af gamle og nye værdier 

Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved: 

Der hvor menneskets værd bliver forsvaret må vi være med 
 
 


