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Indledning 

 
  
Med denne generalforsamlingsudsendelse byder jeg dig hermed 
 

”Velkommen til generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening” 

 
Nærværende generalforsamlingsudsendelse giver dig mulighed for at forberede dig til ge-
neralforsamlingen ved at læse de skriftlige beretninger, orientere dig i foreningens regn-
skab og forslag til budget, tage stilling til kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer og 
meget mere. 
 
Du har mulighed for på forhånd at overveje og forholde dig til nogle af de beslutninger og 
handlinger, kredsstyrelsen har taget i det forløbne år samt de forslag, der fremgår af denne 
skrivelse. 
Medbring selv de sider du vil anvende under generalforsamlingen. 
  
Generalforsamlingen i 2020 er en valggeneralforsamling. Der skal vælges formand, næst-
formand og yderligere fire kredsstyrelsesmedlemmer og heraf en kongresdelegeret mere 
(tre i alt) samt suppleanter for disse. Slutteligt skal der vælges en fællestillidsrepræsentant 
i hhv. Lolland- og Guldborgsund Kommune samt suppleanter for disse. 

 
Jeg opfordrer dig til at møde op og bruge din demokratiske ret til at stille spørgsmål, de-
battere, vælge kredsstyrelsen og i øvrigt deltage i de beslutninger der bliver taget på gene-
ralforsamlingen. 

 
Selvom vi har lokalt aftalte ”arbejdstidsaftaler” i begge kommuner, oplever vi, som det 
fremgår af de efterfølgende beretninger, udfordringer i det fagpolitiske arbejde; men vi 
opnår også mange positive resultater. 
Udfordringernes udgangspunkt er (stadig) lærernes daglige arbejde, og det er i forhold til 
udfordringerne, vi tilrettelægger det fagpolitiske arbejde og arbejder på at skabe positive 
resultater. 

   
I skrivende stund er de to lokale arbejdstidsaftaler ved at blive evalueret og genforhandlet 
med henblik på næste skoleår. Her er vi (parterne) denne gang også godt hjulpet af Lærer-
kommissionens rapport med dens analyser og udpegning af udfordringer i lærernes ar-
bejdsliv, der skal håndteres og findes løsninger på. Det handler helt banalt om at give læ-
rerne de bedste rammer for at levere god undervisning. Det, som ifølge kommissionen er 
vigtigt, er bl.a., at der er et forpligtende samarbejde for at forbedre lærernes arbejdssitu-
ation og dermed skabe bedre undervisning. 
 
Som medlem af vores forening kan du også forholde dig til udfordringerne og medvirke til 
at skabe positive resultater. Det kan du gøre ved at deltage i debatten på skolen, på faglig 
klub, i kommunens politiske liv og i den offentlige debat.  
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På generalforsamlingen får du også mulighed for at deltage i debatten ved at drøfte årets 
begivenheder, forholde dig til kredsstyrelsens indsatser og evt. foreslå konkrete handlin-
ger, der kan ruste kredsstyrelsen til det kommende års arbejde. 
  

 
På gensyn d. 10/9 kl. 16.00 - men kom om muligt i god tid, da medlemskontrollen ved ind-
gangen i år kan tage længere tid på grund af coronaforanstaltninger. Indskrivning sker fra 
kl. 15.15 – 15.50. 

 

 

Birger Petersen, Formand   
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Forretningsorden for generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening 

 
1. 
Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af referent, stemmetællere og 
dirigent. 
 
2. 
Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog 
udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 
 
3. 
Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et 
kort kredsstyrelsesmøde. 
 
4. 
Dirigenten påser, at behandlingen af dagsordenens punkter fremmes, og at god parlamen-
tarisk orden opretholdes. 
 
5. 
Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og for-
slagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en 
kort svarreplik. 
 
6. 
Dirigenten kan med forsamlingens tilslutning bestemme, at taletiden begrænses. Forman-
den og forslagsstilleren vil dog være undtaget fra en sådan bestemmelse. 
 
7. 
Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede 
talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun formanden og forslagsstille-
ren yderligere få tildelt ordet for en afsluttende bemærkning. 
 
8. 
Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlige til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvil-
ken rækkefølge forslag og ændringsforslag skal sættes til afstemning efter princippet: Det 
mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. 
 
9. 
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal - jævnfør dog vedtægternes bestem-
melser om 2/3 flertal. 
 
10. 
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 
10 % af de fremmødte ønsker det. Dog skal personvalg, hvor der er flere kandidater, altid 
ske ved skriftlig afstemning. 
 
11. 
Ved personvalg kan fraværende ikke bringes i forslag, med mindre villighed til at modtage 
valg foreligger skriftligt. 
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12. 
Kun de fremmødte medlemmer kan stemme. Der kan således ikke stemmes med fuldmagt. 
 
13. 
Tvivlsspørgsmål, der ikke kan afgøres af denne forretningsorden eller Lolland-Falsters Læ-
rerforenings vedtægter, afgøres af dirigenten. 
 

 

 
 

 

Legatet Marie Sofie Kristine Pedersens Minde 

 
Et antal legatportioner er ledige. Legatet kan søges som boligstøtte til "enker efter og 

ugifte døtre af folkeskolelærere i Lolland Falster Stift, eller pensionerede folkeskolelærer-

inder samme sted fra". Portionerne uddeles til kvinder, hvor legatet skønnes ”at ville blive 

en væsentlig støtte under selvforsorg", eksempelvis til kvinder under uddannelse. 

Legatet uddeles for ét år ad gangen. 

Ansøgning indeholdende oplysninger om økonomi og evt. studieplaner fremsendes senest  

1. april 2020 til: 

Fondslegatet 

Lolland-Falsters Lærerforening 

Att.: Kim Due Christiansen 

Gartnervænget 4 

4800 Nykøbing F. 
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Ordinær generalforsamling d. 10. september 2020 
 kl. 16.00,  

Restaurant Bangs Have 

 

Dagsorden 

 

1) Valg af dirigent 
2) Forretningsorden 
3) Beretning ved formanden 
4) Regnskab ved kassereren 
5) Vedtægtsændring 
6) Indkomne forslag  
7) Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budget-

forslag 
8) Valg 
9) Eventuelt 

 
 

Allersidste frist for tilmelding til spisning (goodiebag og sandwich) på gene-

ralforsamlingen er torsdag d. 3. september kl. 9.00. 

Men HUSK at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og 

har tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at 

annullere din tilmelding. 

Indskrivning og kaffe fra kl. 15.15 

  

Birger Petersen, formand  
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Beretninger 

 

Guldborgsund kommune 

 

Aftale  

I skoleåret 19/20 har vi igen haft en underskrevet aftale med Guldborgsund Kommune om 

lærernes arbejdstid. Aftale om rammerne for arbejdstidens tilrettelæggelse for folkeskoler-

ne i Guldborgsund Kommune 2019-2020, som den så fint hedder. Dette er en aftale der 

langt hen af vejen ligner det administrationsgrundlag, vi har arbejdet efter de seneste år, 

dog med den væsentlige ændring, at der er indskrevet et afsnit, som giver lærerne en pulje 

på 120 timer, som en del af lærernes forberedelse, og som efter lærerens eget valg afvikles 

på skolen eller andet sted. Dette afsnit var årsagen til, at vi igen skrev under på aftalen.  

Der var rigtig mange andre ting, som vi gerne ville have skrevet ind i en aftale. Ting som 

f.eks. tid på opgaverne, tid til AMR og sammenhæng mellem undervisningsmængde og 

forberedelse, men der var fra modpartens side ingen ønsker om at udvide aftalens indhold. 

Vi er pt. ved at evaluere aftalen med kommunen. Vi kan ud fra tilbagemeldingerne fra sko-

lerne se, at der er tilfredshed med 120 timers puljen og at den, sammen med flextids afta-

len, har givet lærerne mere fleksibilitet i deres arbejde. De andre udfordringer, vi mener en 

aftale skal løse, er stadig de samme som sidste år. Det er dog tankevækkende, at det er 

mange af de samme udfordringer, som kommisionsrapporten har påpeget, der skal findes 

en løsning på ved forestående periodeforhandlinger.  

Budget/samarbejde 

Det var med glæde, at vi kunne se, at der blev tilført penge til skoleområde i 2019. En stor 

del af disse penge gik til læringsmakkere på skoleområdet. En ny opgave for os lærere, som 

skulle presse ind i en i forvejen travl hverdag.  

Man kunne så forvente, når der fulgte penge med, at det også ville betyde, at lærerne skulle 

undervise mindre, eller at der var nogle andre opgaver, som vi ikke skulle gøre. Dette er 

desværre ikke sket, set ud fra de tilbagemeldinger vi får fra TR´erne på skolerne. Denne 

opfattelse deler administrationen i Guldborgsund Kommune ikke.  

Vi har derfor foreslået, at vi (administration og Lolland Falster Lærerforening) tog på en 

rundtur til alle skoler i kommunen, for at få en snak med trioerne, både om læringsmakke-

re og om, hvordan vi kan forbedre vores lokale aftale, og få et fælles billede af virkelighe-

den på skolerne. Vi synes, at det havde været en gylden mulighed, at vi sammen med lære-

re og ledere kunne få italesat og taget fat på nogle af de udfordringer, vi står med i Guld-

borgsund Kommune, til gavn for lærernes arbejdsmiljø, men i lige så stor grad til gavn for 

eleverne.   
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Det har man fra administrationen side desværre ikke været interesseret i at gøre. Dette er 

ellers gjort i mange af vores omkringliggende kommuner med stor succes. 

Professionel kapital 

I Lolland Kommune har man sagt ja tak til at indgå i et samarbejde med Danmarks Lærer-

forening om at øge den professionelle kapital på alle skoler i kommunen. Dette tilbud er i 

flere omgange også foreslået til Guldborgsund Kommune. Desværre har man ikke ønsket 

være med i dette samarbejde. Vi ved ellers, at det har været en stor succes i Vordingborg 

kommune. 

Skolestruktur 

Børnetallet i Guldborgsund Kommune er fortsat faldende. Dette medfører, at der i de 

kommende år vil blive tilført færre midler til skolerne pga. det faldende elevtal. Admini-

strationen har lavet en ny tildelingsmodel, som i højere grad skal tage højde for denne ud-

vikling. Men hvis vi forsat vil bevare de mange mindre skoler i kommunen, bliver politi-

kerne også nødt til at tage ansvar og understøtte det økonomisk, så der fortsat kan være 

den kvalitet i undervisningen, som de forventer. Der bliver som en konsekvens af de mang-

lende ressourcer, i alt for stort omfang, brugt SFO ansatte til at varetage fagfaglig under-

visning, for at få de økonomiske ender til at nå sammen.  

Et af de emner der har fyldt allermest i den offentlige debat i Guldborgsund Kommune har 

været beslutningen og processen omkring den nye skole på Østrebro. En debat som vi, som 

forening, har holdt os ude af. Vi har afgivet et høringssvar, hvor vi har gjort opmærksom på 

vigtigheden af, at give de to skolers lærere og ledelser de bedste muligheder for at gennem-

føre en vellykket sammenlægning. Arbejdsmiljøet og lærernes mulighed for at lykkes med 

opgaven er essentiel for, at skolen bliver en succes. 

Partnerskabsaftale 

Partnerskabsaftalen mellem Guldborgsund Kommune, Skolelederforeningen og Lolland 

Falster Lærerforening er ved at udløbe. Der har hele vejen igennem forløbet været en god 

stemning mellem parterne og samarbejdet har fungeret fint. De fire pejlemærker i aftalen, 

som er højere karakterer, lavere sygefravær, flere og bedre ansøgninger til lærerstillingerne 

i folkeskolen plus 4 fokuspunkter fra APV, har ikke ændret sig meget over årene. Det kan 

også svært at vurdere, hvor stor en indflydelse 7,5 millioner har, når man har et budget på 

flere hundrede millioner. Der er stor sandsynlighed for, at det havde set værre ud, hvis vi 

ikke havde fået pengene. Vi er dog fortsat af den overbevisning, at pengene havde været 

brugt bedre, ved at sænke lærernes undervisningsmængde. 

Det er i partnerskabet aftalt, at vi afslutter forløbet med at holde et evalueringsmøde, hvor 

der er deltagelse af lærere, ledere, skolebestyrelsesmedlemmer og elever. Her skal vi evalu-

ere de forskellige forløb, der er lavet på skolerne, og sammen kigge på, hvordan vi fremad 
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rette bruger erfaringerne fra partnerskabet til at udvikle og forbedre skolerne i Guldborg-

sund. 

MED 

Vi har i CenterMED, udvalget for børn og læring, et rigtig godt samarbejde mellem ledere 

og medarbejder. Der er et fint samarbejdsklima, og der er respekt for hinandens ståsteder. 

Vi har fokus på arbejdsmiljøet og på at nedbringe sygefraværet i vores center. Dette sker 

blandt andet gennem større fokus på hygiejne og rengøring. Områder som alle institutio-

ner er udfordret på.  

På medarbejdersiden har de forskellige faglige organisationer et rigtigt godt samarbejde, 

og vi har derfor valgt at lave en arbejdsgruppe bestående af Fællestillidsrepræsentanterne, 

som mødes med jævne mellemrum, for bedre at kunne være dagsordensættende i forhold 

til kommunen.    

Tak 

Til sidst en stor tak til alle jer TR ‘er og AMR ‘er ude på skolerne, på SOSU og i UU. I gør en 

kæmpe indsat for alle jeres kollegaer.  

Samtidig skal I også have en stor tak for jeres aktive deltagelse i TR og AMR møderne, hvor 

I kommer med sparring og input til det fagpolitiske arbejde. 

Lad os sammen fortsætte det gode arbejde med at forbedre arbejdsforholdene for vores 

kollegaer, så vi kan få de bedst mulige forudsætninger for at udføre vores arbejde til gavn 

for eleverne.  

René Rygaard, fælles TR Guldborgsund 

 

 

 

Lolland Kommune  

 

Skolestrukturen  

”Det forsømte forår” er titlen på en rigtig god bog, men er samtidig også et udtryk for den 

travle tid, der ventede os i LFL i foråret 2019. Den 28. marts vedtog byrådet en ny ledelses-

struktur for skoler og dagtilbud og sendte samtidig forslaget til høring i 8 uger. I den for-

bindelse deltog FTR i forskellige afledte arbejdsgrupper, ligesom LFL sammen med mange 

andre interessenter afgav høringssvar. Et høringssvar som bl.a. udtrykte krav om, at den  



Lolland-Falsters Lærerforening 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

11 
 

 

vedtagne struktur denne gang måtte blive en både bæredygtig og langtidsholdbar struktur 

af hensynet til elever, forældre og medarbejdere. En ny struktur skal skabe tillid og tryghed 

for alle interessenter og ikke mindst fornyet tiltrækningskraft til Lolland skolevæsen, så 

folkeskolen bliver et førstevalg. 

Strukturdebatten rasede hen over kommunen fra øst til vest – og især Dannelunde Skoles 

fremtid fyldte meget i debatten. Efter mange interessante og kvalificerede høringssvar, 

som politikkerne i nogen grad lyttede til, kom det reviderede forslag på byrådets dagsorden 

en varm sommerdag sidst i juni. 

Politikerne havde samme dag indgået forlig og havde besluttet den skolestruktur, som vi 

kender i dag med 8 skoler- og lukning af Dannelunde Skole. Kun Maribo Skole forblev ma-

trikelskole med 2 afdelinger – resten blev til selvstændige skoler og landsbyordninger med 

selvstændige ledelser. 

Alt imens fik vi ansat en ny sektorchef samtidig med, at alle ledere på skole og dagtilbuds-

området var til sonderingssamtaler i forhold til ønske om placering i den nye struktur – 

begge aktiviteter, var FTR en del af. Få dage inden sommerferien fik ledere og personaler 

besked på fordelingen af ledere på både skole- og dagtilbud. Udfordringen var, at 10 leder-

stillinger i hele skole- og dagtilbudsområdet var vakante. Lederne flyttede skole med dags 

varsel dagen før sommerferien – og det gav naturligvis udfordringer for både ledere og 

personalet på afgivende og modtagende skole. 1. oktober var 8 ud af 10 ledere på plads. 

Rekruttering af såvel ledere som medarbejdere er en af de store udfordringer i Lolland 

Kommune. 

Der er langt mellem ansøgninger fra nyuddannede fra fx læreruddannelsen Vordingborg, 

få kvalificerede ansøgere generelt, der matcher stillingsopslaget mht. linjefag. Der er brug 

for et genbesøg af fx skolebaseret læreruddannelse og uddannelse af kommende ledere re-

krutteret fra egne rækker. 

En del formalia kunne først sættes i værk fra skoleåret 2020/21, så dette skoleår har i den 

grad været et overgangsår. Den nye skolestruktur træder officielt først i kraft 1/8-2020. 

Med nye strukturer følger også ændringer i MED-strukturer, skolebestyrelser, skoledistrik-

ter, ændrede budgetter og tildelingsmodeller, rokader af personale med nedlæggelse af 

specialklasserne og oprettelse af ”Specialskolen” m.m.  

Ny skolestruktur på specialområdet 

Et overgangsår er det stadig for den del af skolen, som omfatter den specialpædagogiske 

del. Specialklasser nedlægges og en ny specialskole ser dagens lys pr. 1/8 – 2020. Det er et 

omfangsrigt og kompliceret arbejde, som har været i gang i skoleåret 19/20 med mange 

arbejdsgrupper. Et Midlertidigt-MED for specialskolen tager bedst muligt vare på alle de  
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processer, der som tandhjul skal ”falde i hak” og få specialskolen med både nye og kendte 

tilbud på fode, - og nogle endda i nye omgivelser, til august 2020. Som konsekvens af dette 

tilføres almenskolen elever fra tidligere specialklasser, der skønnes at kunne rummes og 

trives i almenskolen i såkaldte ”positive læringsfællesskaber”. Forandringer og udfordrin-

ger er kommet for at blive. 

Læreraftalen 

Aftalen var på plads og der blev lagt et ihærdigt arbejde i samarbejdet på alle niveauer. Så-

vel i kredsen som i kommunen og i TRIO’erne blev der arbejdet på udbredelse af kendska-

bet til aftalen, afstemning af forståelser og tolkninger for at sikre den bedst mulige ud-

møntning af aftalen på skolerne. 

Det gik ikke ubemærket hen i planlægningsperioden, at en ny skolestruktur var undervejs, 

ledere var på vej et nyt sted hen, lige som der var vakante lederstillinger, og derfor fik ud-

møntningen af aftalen ikke den nødvendige tid og opmærksomhed, som den havde for-

tjent.  

Fra slut november til januar 20 deltog sektorchefen og FTR i en givtig rundtur på alle sko-

ler og evaluerede sammen med afdelingens TRIO læreraftalen og udmøntningen af denne. 

Der er meget at glæde sig over i aftalen, så som de 160 timer til individuel disposition, det 

maksimale undervisningstimetal på 780 timer og samarbejdet i TRIO’en. 

Der er dog stadig plads til forbedringer i forhold til rettidige og gennemskuelige opgave-

oversigter, tillid til optællingssystemet Educa, mødeplaner m.m. samt hele udmøntningen 

af ånden i aftalen. Vi ser det som et overgangsår med ”børnesygdomme”, som vi i kommu-

ne og kreds skal arbejde sammen om at løse. Vi skal også fremadrettet gøre os umage med 

at efterleve de gode intentioner i aftalen. Aftalen er pt. i gang med at blive genforhandlet. 

Forhåndsaftalen 

Forhåndsaftalen er i skrivende stund under behandling. Der er i fællesskab iværksat en 

evaluering af kontaktlærerrollen og teamkoordinatorrollen på medarbejderniveau i dec. 19, 

som giver anledning til en kommende ændring af aftalen. Forhandlinger er i proces. 

Ny MED- aftale 

Efter en grundig evaluering af den tidligere MED-aftale blev der i 2018 nedsat et forhand-

lingsudvalg, hvor FTR også deltog sammen med andre organisationer og LK. I foråret 2019 

var vi efter et eksemplarisk forhandlingsforløb klar med en ny MED-aftale, som skulle træ-

de i kraft august 2019. Skole- og dagtilbud fik nu igen sit eget sektor-MED, og vi blev 

”normaliserede”, så vi lignede resten af organisationen på MED- området. Vi vendte tilba-

ge til de 3 niveauer: Hoved-MED, Sektor-MED og de decentrale MED ude på de enkelte  
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skoler. TRIO´ en blev skrevet ind i aftalen som et helt væsentligt og betydningsfuldt om-

drejningspunkt for det gode samarbejde. 

Først og fremmest blev genoplivningen af de decentrale MED-udvalg en tilbagevenden til 

mere nærværende, aktuelle og engagerede dagsordener for såvel medarbejdere som ledere 

på vores nye selvstændige skoler og landsbyordninger. 

Økonomi 

I Lolland Kommune blev der indgået et bredt budgetforlig, som fortsat understøtter en in-

vestering i børn og unge, herunder folkeskolen.  Glædeligvis skete der ikke direkte bespa-

relser på folkeskoleområdet i budget 2020. Samtidig blev der igen afsat 3,1 mio. kr. til vo-

res arbejdsaftale.  

Desuden blev der investeret 5, 5 mio. kr. i den nye struktur i forhold til selvstædige skoler 

med mere ledelse på den enkelte skole/landsbyordning. 

En massiv stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning, har sat budgettet 

under pres i og med udsigt til et skønnet merforbrug i 2020 på godt 10 mio. kr., blev der 

skåret i normeringen og efterfølgende sat en analyse i gang på specialområdet, som skal 

danne grundlag for den nye igangværende struktur på specialområdet. 

Tak for indsatsen 

En stor tak skal lyde til mine TR- kolleger for deres betydningsfulde indsats i hverdagen 

med at have fokus på, at kollegerne har en god hverdag ude på skolerne, på PPRC, Kofo-

edsminde, UU og STU. I yder hver dag sammen med AMR og lederen i TRIOEN et uund-

værligt stykke arbejde. Giv jer selv et klap på skulderen. I gør det godt. 

Lærernes udfordringer er mange – og alligevel går langt de fleste på arbejde hver dag med 

tasken fuld af gåpåmod og glæde over mødet med såvel elever som kolleger. At kunne gøre 

en forskel for eleven og både være med til at danne og uddanne, bærer ”næsten” lønnen i 

sig selv, – og gør os stolte af vores profession. Jeg er også stolt af at være lærer – og FTR i 

Lolland Kommune for så dedikerede kolleger. 

Susanne Køhler, Fælles TR Lolland 
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Arbejdsmiljøudvalget 

 

Jeg har siddet som formand for arbejdsmiljøudvalget i alle de ti år, jeg har siddet med i 

kredsstyrelsen for Lolland-Falster Lærerforening. Fem år som TR, fem år som AMR.  

I år genopstiller jeg ikke.  

Det har givet mig anledning til at se tilbage ikke kun på 2019, men på de sidste 10 år inden 

for arbejdsmiljøområdet via mine skriftlige beretninger.  

I oktober 2010 trådte den nye arbejdsmiljølovgivning i kraft og betød, at vi nu ikke længere 
hed ”sikkerhedsrepræsentant”, men ”arbejdsmiljørepræsentant. Der blev indført en lov-
pligtig årlig drøftelse mellem ledelse og medarbejdere, hvor der lægges en årsplan for ar-
bejdsmiljøarbejdet samt mulighed for supplerende arbejdsmiljøuddannelse for AMR hvert 
eneste år.  

Det var også året, hvor 26 lærere i Lolland kommune blev fyret, og hvor hele processen 
med lukning af 5 skoler i Guldborgsund var på sit højeste.  Begge dele rystede vores daglig-
dag. ”Forandringsparathed” blev det nye sort. Her ti år senere ville det være en kærkom-
men forandring, hvis der ikke var konstante forandringer. Vi har lært at være ”robuste” – 
eller har vi? Skal man virkelig være robust for at kunne klare en dagligdag som lærer på 
skolerne på Lolland-Falster? Det synes jeg jo ikke. I stedet burde vores kommuner sam-
men med vores ledere se på, hvordan vi kan se på vores strukturer i forhold til forudsige-
lighed, medinddragelse, fleksibilitet, kommunikation, retfærdighed og anerkendelse, så 
vores arbejde ikke gør os syge.  

Elektroniske medier fyldte meget i 2011. Facebookgrupper, videoer på YouTube, sms-er, 
mails… Der var mange måder at udstille lærere, ledere, elever og forældre på.  Kredsen ud-
gav en folder med gode råd til udformning af retningslinjer på skolerne. Man kan kun sige, 
at det ikke er blevet bedre. Det er et område, der konstant forandrer sig, og nu er der en 
generation af nyuddannede lærere, der er vokset op med de sociale medier.  Vi kan håbe, at 
de rent faktisk er frugten af de sidste mange års arbejde på at skabe en særlig net-etik, så 
de på en anden måde end før kan være med til at forme den digitale verden.  Det gamle 
FTF udgav en folder i 2014, der stadig holder som udgangspunkt: ”Chikane af medarbejde-
re på sociale medier - Et idékatalog fra FTF.  

Vi havde også fokus på det fysiske arbejdsmiljø og arbejdede med arbejdspladsbrugs-
anvisninger, en ny lovgivning. Den blev i 2019 opløst, så nu skal der ikke længere laves 
APB, men i stedet er der indført nye krav til skriftligheden i de kemiske APV-er og samtidig 
er der indført et krav om en effektiv og tilstrækkelig oplæring og instruktion af de ansatte, 
der arbejder med eller har risiko for at blive udsat med kemikalier. 

Kredsen indkøbte en støjmåler, en lysmåler og et comfort o meter (måler CO2-indhold i 

luften) til en indeklimakasse, som kan lånes af vores AMR ’er.  

 

 



Lolland-Falsters Lærerforening 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

15 
 

 

Som opfølgning på temaet ”Sociale medier” inviterede vi skolebestyrelserne i Lolland og 
Guldborgsund kommune til foredrag med Camilla Carlsson fra Børns Vilkår, hvor hun for-
talte om de voksnes rolle, når det handler om at bekæmpe chikane på de sociale medier. 

Inklusion fyldte for os alle. I kredsen så vi på inklusion i forhold til både lærere og børns 
arbejdsmiljø: Hvordan sikrer vi et pædagogisk forsvarligt tilbud til barnet og samtidig et 
ordentligt arbejdsmiljø for lærerteamet og klassen? Vi har ikke fået svaret endnu… 

I 2012 viste undersøgelser at vold mod især offentligt ansat var stigende. Omlægning af 
specialundervisningen i begge kommuner, større klasser, nedlæggelse af lærerstillinger og 
mediernes store fokus på elevernes udbytte af folkeskolen var med til presse både elever og 
lærere. I kredsen havde vi besøg af repræsentanter fra politiet for at hjælpe os med at defi-
nere vold.  Vi havde også besøg af SSP-konsulenter i de to kommuner, for i forebyggelse af 
vold på skolerne er samarbejdet med bl.a. SSP vigtigt.  

År senere forstår regeringen stadig ikke, hvorfor de faglige resultater i Danmark ikke bliver 
bedre…  

Året 2013 var et år, der for alvor satte fokus på arbejdsmiljøet.  Lockouten i april, den ef-
terfølgende lov om lærernes arbejdstid samt vedtagelsen af den nye folkeskolereform gav 
mange timers arbejde i skolernes arbejdsmiljøudvalg. 

I forbindelse med Lov 409 indførte både Lolland og Guldborgsund kommune fast tilstede-
værelse på skolen i hele arbejdstiden.  Det har vi stadig, men med muligheder for at arbej-
de hjemme og på valgfri tidspunkter i nogle timer om ugen. Vi er stadig ved at evaluere de 
to aftaler, der trådte i kraft i august 2019. Arbejdstiden fra før 2014 kommer nok aldrig 
tilbage, men så må vi se på andre måder at få fleksibiliteten og arbejdsglæden tilbage i ar-
bejdet.  
 
2013 var også året, hvor vi havde stort fokus på udarbejdelse af voldspolitikker og retnings-
linjer på skolerne. Et meget vigtigt redskab i arbejdet med forebyggelse er et effektivt regi-
streringssystem, som bliver brugt af lærerne. Vores tillidsvalgte oplevede flere steder mod-
vilje og manglende interesse blandt kollegaerne til at registrere overgreb i skolens eller 
kommunens egne systemer. Det har vi arbejdet intensivt med siden, og på flere skoler er 
tendensen ved at vende. Vi vil ikke finde os i at blive udsat for vold og trusler og er mere 
villige til at registre det: Hver eneste sag, der ikke bliver registreret, forringer muligheden 
for forebyggelse. 

Jeg indledte den skriftlige beretning for 2014 med følgende citat: 

"Motivation er vigtig både for arbejdsglæden, men også for de ydelser, man leverer. Alle 
mennesker har et behov for at føle sig kompetente, og det gør en kæmpe forskel, hvis man 
føler, at man har gjort sit bedste." Lotte Bøgh Andersen til Kommunalbladet d. 22. august 
2014. Forfatter til bogen ”Styring og motivation i den offentlige sektor.” 

Det er stadig et fantastisk citat, og jeg har det altid i baghovedet, når vi snakker om ar-
bejdsvilkår og rammerne for vores arbejde: Får vi mulighed for at gøre vores bedste? Ikke 
altid, desværre. Og så bliver vi demotiverede, så bliver vi ligeglade, og så taber eleverne. 
Ledelse og kommune har en stor opgave i at sørge for fleksible rammer for arbejdet i folke-
skolen.  
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Den nye lov om arbejdstid og den samtidige indførelse af ny folkeskolereform pressede 

mange af vores medlemmer. Flere ønskede nedsat tid enten pga. arbejdspres, lang trans-

port fra hjemmet, små børn i familien el.lign. Andre ønskede omlægning af arbejdsopgaver 

for at klare arbejdet. 

Som kreds henviser vi altid til Rammeaftalen om det sociale kapitel indgået af KTO og KL, 

fordi det giver mulighed for forebyggelse af langtidssygdom og fastholdelse af medarbejde-

ren.   

I 2015 satte begge kommuner fokus på det stigende sygefravær.  I Lolland igangsatte de 

projektet ”Styr på fraværet”, hvor øget kontrol og flere samtaler var indfaldsvinklen. I 

Guldborgsund så man på flere faktorer, men iværksatte ikke en egentlig indsats. 

Det var også året hvor vi så på den stigende søgning væk fra folkeskolerne og i stedet valgte 
efterskoler, privatskoler, voksenundervisning eller måske et helt andet område. Det betød 
flere uuddannede medarbejdere på skolerne. 

I Guldborgsund kommune blev der indført røgfri arbejdstid fra 1. august 2015. I Lolland 
havde man et forslag om måtte udføre stikprøvekontrol i forhold til alkoholindtag. Det blev 
dog forkastet.  Med så mange alvorlige symptomer på dårligt arbejdsmiljø undrede det os i 
kredsstyrelsen, at politikerne fokuserede på rygning og alkohol, når vi havde kollegaer, 
hvor arbejdet havde presset dem ud i sygdom og for flere og flere efterfølgende afskedigel-
ser. Her i 2020 er det så blevet Lolland kommunes tur til at få indført røgfri arbejdstid. 
Kost og motion følger nok også snart efter. Det er ikke dårligt at skippe smøgerne, fløde-
skumskagerne og kridte skoene, men det er også nogle håndgribelige tiltag, som kan give 
en illusion af, at der bliver gjort noget for trivslen på arbejdspladserne. Vi mangler dog sta-
dig at se en vilje til at gøre noget ved det, der gør lærere syge: inklusion, arbejdstidens til-
rettelæggelse, dårlig ledelse, vold…  

I 2016 oplevede vi en række tilfælde, hvor lærere og pædagoger blev afskediget efter en 

nødvendig magtanvendelse. Hovedforeningen støttede i den forbindelse vores medlemmer 

med bl.a. juridisk bistand.  

Arbejdstilsynet opridsede kendte tendenser, som fylder i selve undervisningen samt idéer 

til, hvordan skolen på baggrund af den viden kan forsøge at forebygge risici. Jeg har valgt 

at gengive hele dette afsnit fra beretningen i 2016, for der er så mange vigtige pointer, der 

ikke kan siges for ofte:  

 I undervisningen oplever lærere ofte belastninger i forhold til at skulle inkludere 
elever med særlige vanskeligheder.  

 I forhold til fagligheden er det et problem, når undervisningen ikke kan gennemfø-
res som planlagt.  

 Udover ikke at kunne leve op til egne og andres krav kan det også være en kilde til 
frustration, at mange elever har helt særlige behov, som læreren ikke har mulighed 
for at leve op til enten på grund af manglende kompetencer eller manglende tid, hvis 
f.eks. en enkelt elev skal 'mandsopdækkes'. 
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 Situationer med elever, der ikke er undervisningsparate, kan resultere i mange ube-
hagelige hændelser.  

 Situationer, der eskalerer, skal både forebygges og håndteres for at undgå frustrati-
oner og magtesløshed hos lærerne.  

 

Her opridses flere muligheder for skolen:  

- Ansættelse af ressourceperson(er) med speciallærerkompetence som kan støtte i 
undervisningen 

- To undervisere i klasserne eller holddeling 
- Plan for hvordan lærerne får kompetencer og strukturer til at kunne løfte inklusi-

onsopgaven; herunder også styrkelse af teamsamarbejdet omkring klasserne samt 
videndeling om inklusionsproblematikker  

- Udarbejdelse af fælles retningslinjer for inklusionsarbejdet; herunder bl.a. overve-
jelser om: risikovurdering, 'Hvor går grænsen for hvad vi kan inkludere?', samt 
'Hvornår har vi løst opgaven?' 

- Fokus på pauser, hvor læreren får mulighed for at drøfte hændelserne med kolleger 
i teamet  

- Tilbud om supervision, så læreren kan få mindsket risici for at blive fyldt op af hæn-
delserne og kan blive stand til at klare påvirkningen bedre.  

 

2019 var arbejdsmiljørepræsentantens år. Året startede og sluttede med et stormøde i 
Odense for alle landets AMR fra FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. I hele landet 
var der fyraftensmøder om stress, vold, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsvilkår – de samme 
overskrifter som går igen i beretningerne fra 2010.  Jamen – er der så slet ikke sket nogen 
udvikling siden du startede, Karina, vil nogen måske spørge. Jo, er svaret. Vi bliver hele 
tiden klogere, og vi finder os ikke længere i det. Det bliver italesat, italesat, italesat – kon-
stant, for der skal en kulturændring til, og den er på vej – stille og roligt.  Som AMR-er skal 
vi være med hele tiden og fortsætte presset for bedre arbejdsmiljø. Det virker!  

Jeg siger tak for 10 gode år i selskab med kredsstyrelsen, med vores faglige konsulenter, 
med kredsens AMR-er og TR-er og med alle jer medlemmer. Jeg glæder mig til at give sta-
fetten videre og følge med i det gode arbejde, der bliver gjort.  

 

Karina Pedersen, Arbejdsmiljøansvarlig 
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Pædagogisk udvalg 

 

Et hæsblæsende år er gået, og det er tid til et tilbageblik på, hvad der har ”rørt sig” i Pæda-

gogisk Udvalg det seneste år. 

I det Forpligtende Kredssamarbejde (kreds 50, 54, 60, 61 og 68) har vi i det forgangne år 

bl.a. haft drøftet, og jeg har arbejdet yderligere omkring: 

Klasselærer vs. kontaktlærer 

 Klasselærerfunktionen dækker over ansvaret for klassens fællesskab og har stor betydning 

for det langsigtede relationelle og pædagogiske ansvar og arbejde med klassen som helhed 

både i forhold til den faglige, sociale og personlige dannelse samt trivsel. Kontaktlærer-

funktionen bærer ofte præg af ”byrdefordeling” mellem klassens lærere, og den har dermed 

ofte et mindre pædagogisk helhedsperspektiv. Når klassekvotienterne stadig stiger, og der 

ikke tildeles tid til ”funktioner”, så får samarbejdet med og om hver enkelt elev karakter af 

sekretærarbejde. Det er ingen tjent med. Specielt ikke i disse tider, hvor flere og flere mis-

trives i skolen af forskellige årsager. Det kræver tid og fokus at skabe et stærkt klassefælles-

skab og trivsel. 

Sen skolestart 

I forbindelse med skolestart 2019, og frem til nu, har der været fornyet fokus i medierne på 

udskudt skolestart, herunder hvem der skal bestemme, om skolestarten skal udskydes. 

Tænketanken DEA har lavet en rapport om sen skolestart, som viser, at børn med sen sko-

lestart fx. har færre udfordringer med hyperaktivitet, klarer sig bedre på en lang række 

områder både fagligt, socialt, interessemæssigt og generelle udvikling på lang sigt. Der er 

et fald på 10 % af børn som starter sent i skolen gennem de sidste 10 år, og kommunerne 

har forskellige praksis. Dog er det så vigtigt, at de fagprofessionelles vurdering inddrages, 

når der tages stilling til udsættelse af skolestarten. Det må aldrig være økonomien, der be-

stemmer, hvornår en elev skal starte i skolen. En god skolestart og tidlig ”indsats” er vigtig, 

fordi den danner grundlaget for elevernes videre skolegang og for resten af livet. Det er 

netop at tage hensyn til barnet, og hensynet til barnet må og skal være det vigtigste. I rege-

ringens forståelsespapir nævnes ”bedre mulighed for senere skolestart”, hvilket bestemt 

ville være til gavn for en del børn. Det skal følges med spænding. 

AULA 

Aula kom snigende, men også pludseligt fra uge 42. Det skabte ekstra pres. Som med så 

mange andre digitale løsninger er der mangler og udfordringer. Det kan gøre det lidt van-

skeligt at juble, når vi skal tage et ikke færdigudviklet produkt i brug. Jamen det kan jo kun 

blive bedre, spørgsmålet er hvornår.  
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Derudover har der i det forgangne år været mange opmærksomheder på bl.a.: 

Nationale test 

De har været udskældt længe pga. deres fejlbehæftelser og usikkerhed. Regeringen har nu 

igangsat en undersøgelse/evaluering af de Nationale Tests. I regeringens forståelsespapir 

stod indskrevet, at indskolingens test skulle afskaffes, at de øvrige sættes i bero indtil de 

måler mere retvisende, og at brugen af tests skulle nytænkes. Slut februar lå det klart: De 

Nationale Test er, desværre, ikke afgået ”ved døden”. For 80 % af skolerne bliver de frivilli-

ge. Det er således kommunerne som beslutter og bestemmer om de skal gennemføres i år. 

De sidste 20 % af skolerne skal gennemføre disse fejlbehæftede tests, blot fordi disse skoler 

ikke i dansk og matematik har tilfredsstillende resultater. De Nationale test skal nu igen-

nem et ”maskinværksted”, så de kan bruges, knap så fejlbehæftede, frem til en helt ny ud-

gave af Nationale Test foreligger. For det er, for nogle partier, utænkeligt med en årrække 

uden Nationale Test. Det er da yderst bekymrende, at man ikke bare skrotter alt, og starter 

på en helt frisk, vel at bemærke, hvis man absolut vil bruge mange penge på udviklingen af 

et testsystem (alias styringsredskab og styringssystem), og meget skoletid til gennemførel-

sen. Vi afventer med spænding kommunernes beslutning samt fortsættelsen af ”historien 

om Nationale Test”. Mit håb er dog, at bl.a. lærere indbydes i ”maskinrummet”. 

Læringsplatforme/Fagportaler 

De må ikke kommercielt styre undervisningen og dermed dannelsen af eleverne. De pæda-

gogiske og didaktiske forudgående drøftelser med lærerne mangler ofte, før de indkøbes. 

Det modarbejder vores professionalisme. De må derfor aldrig stå alene som læremidler. De 

private udbydere af diverse fagportaler, læringsportaler mm. kan blive rammesættende for 

Folkeskolen og vores undervisning, men det kan vel næppe have været intentionen. Vi har 

heldigvis fået en undervisningsminister som har proklameret, at hun vil ”have færre skær-

me og flere bøger, og at en iPad ikke er et universalmiddel”. Nyeste undersøgelser viser 

ligeledes, at læselysten falder, når der skal læses på iPads og portaler. Så de såkaldte ”gode 

gamle dage” har stadig en masse at byde positivt ind med. 

5 år efter reformen  

er der fortsat ingen fremgang i Elevtrivslen, de Nationale Test mm. Disse målinger skulle 

belyse Skolereformens effekt. Tiden er vist mere end moden til at sætte Folkeskolens GPS 

på en helt ny destination, og den kunne med fordel tage udgangspunkt i Folkeskoleidealet. 

Undervisningsministeren vil dog ”genkickstarte” skolereformen. Lad os nu være ærlige: 

den har aldrig virket og kommer heller ikke til det. Det er yderst bekymrende, når politik-

kere krampagtigt holder fast og står fast, når rapport efter rapport ingen fremgang viser.  

15 år tager det at implementere en stor reform siges der. Vi har ikke ”råd til” at spille kis-

pus med elevers skæbne og skolegang gennem 15 år. Det burde trods alt være meget sim- 
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pelt: virker det = behold det, virker det ikke = drop det. Men det beviser hvor meget Folke-

skolen er styret af tidens trend og parti politisk skolepolitisk. 

 

Folkeskoleidealet  

Folkeskoleidealet blev vedtaget på kongressen i okt. 2019 efter års arbejde. Folkeskoleidea-

let beskriver, hvorfor vi holder skole, og hvilke idealer Folkeskolen må bygge på, både som 

en dannelsesinstitution i sig selv men også som en samfundsbærende institution. Det er 

altså de pædagogiske, dannelsesmæssige og menneskelige værdier og idealer, som gennem 

Folkeskoleidealet skal blive styrende for Folkeskolen. Altså et fælles sprog og en fælles for-

ståelse heraf. En beskrivelse af hvad Folkeskolen skal løfte, og hvad den bør være. Det giver 

mening og retning. Folkeskoleidealet skal ”ud og arbejde samt bearbejdes” i den kommen-

de tid. Det bliver et forsat spændende arbejde at følge og være en del af. 

Specialundervisningen 

Guldborgsund havde et stigende antal børn med diagnoser. Derfor blev en analyse af spe-

cialundervisningen og sammenhænge mellem ressourcer og indsats i kommunen igangsat. 

Rapporten kom ultimo nov., og det bliver spændende at følge både vedr. evt. nye tilbudsty-

per, organiseringsmåder mm. I Lolland var tallene ligeledes stigende, og man har ligeledes 

været igennem en analyse, som sidenhen har resulteret i en ny specialundervisningsstrate-

gi og specialundervisningsstruktur. Man påregner, at hele omlægningen / implementerin-

gen af denne omfattende proces vil tage et par år. En lang proces som pt. gør rigtig ondt på 

mange elever, forældre og lærere. Det er af altafgørende betydning, at alle elever får et un-

dervisningstilbud, der såvel fagligt, socialt og personligt kan tilgodese deres behov.    

Inklusion  

kræver en stor viden, (special)pædagogisk uddannelse, flerfagligt samarbejde og ram-

mer/midler (tidsmæssige, fysiske og økonomiske), som gør det muligt både at tilrettelægge 

og gennemføre en vellykket inkluderende undervisning og et inkluderende socialt fælles-

skab, hvad enten det handler om adfærds- eller indlæringsmæssige udfordringer. Det er et 

stort og tungt ansvar at løfte denne opgave, og det er et fælles ansvar. Det kræver ligeledes 

en systematik og tidlig indsats. I disse år, hvor der ses flere og flere udfordrede børn i ind-

skolingen, er det derfor endnu vigtigere med det tværsektorielle samarbejde, overleverin-

ger og adgang til hurtig og kvalificeret viden og hjælp fra vejledere, specialuddannede eller 

PPR. Om inklusion forbliver en populært kaldet økonomisk spare øvelse eller om under-

visningsministeren virkelig kommer til at sætte handling bag hendes udmelding om et 

”opgør med inklusionsreformen” må vise sig. Hun har i hvert fald inklusion på dagsorde-

nen på ”rundrejsemøderne” i kredsene og på ”Sorømødet” (hvor en head line var: kvalitet i 

inklusionen fremfor kvantitet), og vel sagtens for at blive klogere på virkeligheden ude hos  
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dig og mig. Folkeskolen har i den grad brug for et kontinuerligt økonomisk boost ikke 

mindst til f.eks. tolærerordning, Co-teaching mm.  

 

Præstationskulturen 

Et større og større pres opleves af flere og flere elever. En mistrivsel blandt elever, som bli-

ver skabt gennem krav, tests, karakterer og adgangskrav, uddannelsesparathedsvurderin-

ger osv., men som ligeledes har rod i en perfekthedskultur, som opleves i ”cyberspace”. 

Krav og pres på de indre og ydre ”linjer”, som skal håndteres og mestres af nogle unge 

mennesker. Det er en stor opgave for nogle unge mennesker, at skulle præstere hele tiden 

på samtlige parametre, og der er brug for hjælp og støtte. Der skal mere fokus på de konse-

kvenser en given ført skolepolitik har på de unge mennesker både nu og her og på sigt. Et 

emne som der skal og bør arbejdes videre med. 

Det var en hurtig opridsning af udvalgte emner, som jeg i Pædagogisk Udvalg har arbejdet 

med siden sidste Generalforsamling og til nu. Det har været en meget bred vifte af emner, 

som ikke helt har hold stik med mit kommissorium for perioden 2018-2020, men det har 

været nødvendigt at gå flere veje.   

 

Birgitte Bertelsen, formand for pædagogisk udvalg 
 
 
 

 

 

Kursus- og uddannelsesudvalget 

 

Grundlaget for kursus- og uddannelsesudvalget i Lolland-Falsters Lærerforening (LFL) 

udgøres af to formål: at medvirke til uddannelse af kredsens tillidsvalgte og at afholde 

medlemsarrangementer.  

På den baggrund tilrettelægger kursus- og uddannelsesudvalget medlemsarrangementer 
for kredsens medlemmer 2 til 4 gange om året. I det forpligtende kredssamarbejde samar-
bejder LFL med kreds 50, 54, 60 og 61, hvor der (intentionelt) også tilrettelægges 2 til 4 
kurser for tillidsrepræsentanterne. 

2019 startede med et besøg af Torben Rif, der talte om at give slip på alt det, der fylder 
uhensigtsmæssigt i hverdagen, uden at give slip på sig selv og sine værdier. 
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Den 20. maj var der et særligt fokus på de af vores medlemmer, der er beskæftiget uden for 
folkeskolen. Vi havde til arrangementet inviteret ungdomsforskeren Søren Østergaard, der 
på meget kompetent vis talte om det at være ung i den moderne verdens præstationskultur. 

Lene Tanggaard, der er professor i pædagogisk pædagogik, kom på besøg den 19. septem-
ber, og fortalte om sit begreb læringsglemsel; at det er, når vi glemmer, at vi er i en egentlig 
læringsproces, at vi faktisk lærer allermest. 

Den 11. april havde vi inviteret Jeanette Sjøberg fra Hovedstyrelsen til en diskussion om 
folkeskoleidealet, men desværre måtte det arrangement aflyses på grund af for få tilmel-
dinger. 

Fra Hovedstyrelsens kursuskatalog havde vi hjemtaget et kursus for LFL’s tillidsrepræsen-
tanter. Kurset, der blev afholdt den 21. november, bar den meget mundrette titel ”Uddan-
nelsespolitik og skoleudvikling i krydspresset mellem styring og lokal frihed”.  

Udover kurser og uddannelse af kredsens medlemmer, tilrettelægger udvalget også interne 
kurser for kredsstyrelsen, samt planlægger det årlige internat for kredsstyrelsen og kred-
sens arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. 

I år blev internatet afholdt den 27. og 28. februar 2020 på Hotel Falster. Rune Baastrup er 

direktør for DeltagerDanmark, og han italesatte hvordan organisationer kan nå deres mål 

ved at engagere medlemmerne i at handle sammen på fælles problemer eller drømme.  

Generalforsamlingens dirigent Thomas Andreasen gav sit og Hovedstyrelsens syn på DLF’s 

aktuelle situation, og dette sammenholdt med oplægget fra Rune Baastrup blev omsat til et 

gruppearbejde, hvor der blandt andet blev arbejdet med periodeforhandlingerne. 

Fredag fik internatet besøg af Rasmus Meyer, der er forstander på Krogerup Højskole i 

Nordsjælland. Han gav et meget vedkommende oplæg om dannelse anno 2020 i skyggen af 

den allestedsnærværende konkurrencestat. 

Udvalget har til stadighed stor fokus på at tilrettelægge aktuelle og vedkommende kurser 
og medlemsmøder. Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer til at indgive forslag til 
medlemsarrangementer. 

 

Kim Due Christiansen, formand for kursus- og uddannelsesudvalget 
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Fraktion 4  

 

Vi kan igen se tilbage på et formidabelt år. Et år med masser af opbakning, god økonomi og 

mange oplevelser. 

Vi er 414 pensionister og af dem møder 124 trofast op og har således deltaget i alt 416 gan-

ge. 

Den gode økonomi skyldtes et underforbrug fra år 18, der blev til et overskud i år 19.  Vi 

kunne således betale bussen til Hotel Storebælt og afholde ture meget billigt eller endda 

gratis til gavn for deltagerne. Det var andet år vi oplevede dette overskud, men nu har vi 

brugt rub og stub og endda mere, så 2020 starter fra scratch og med pålæg om at såvel 

over-som underskud bliver overført. 

Vi startede med et kig ud i fremtiden på Visual Climate Center, et sted vi har vænnet os til 

at besøge hvert andet år, fordi vi der virkelig bliver informeret om klimaet og de proble-

mer, der følger med. Denne gang var ikke alle oplysninger opdaterede fordi en præsident i 

USA havde lukket ned for universiteterne siden 1. december 2018.  

Et andet arrangement med fremtiden i sigte var besøg på Femern Bælt. Et meget spæn-

dende sted, hvor vi blev informeret om hvor langt man var kommet og hvad der fremover 

skulle ske. En model af konstruktionen af tunnelen under vand var meget interessant.  

Historiens vingesus mærkede vi ved følgende arrangementer: 

- Ebbe Balch Sørensens opvækst i Reventlowparken 
- Det gamle voldsted Virked Vold, hvor museumsinspektør Marie Brinch fortalte 
- Guidede rundvisninger i Nyborg og Kerteminde i forbindelse med ophold på Hotel 

Storebælt. 
- Besøg på Langelandsfortet. 

 

Lidt kongelige måtte vi også være: 

- så årets udflugt gik til Tranekær slot, hvor selveste grev Ahlefeldt-Laurvig viste rundt. 

Vi ville også gerne være med på bølgen ”Handl økologisk og lokalt ”. Så vi besøgte 

- Frederiksdal og smagte dessertvin 
- Ørslev bryggeri og fik ølprøver 
- Nyborg destilleri, der udmærkede sig med Whisky og Gin 
- Østergård Vinmageri, hvor vi prøvesmagte deres rød-hvid-rose og dessertvin. 

 

Arbejdet i pensionistforum er blevet varetaget af Kirsten og Dorthe. Dorthe deltog i års-

mødet, som en af fire fra den gamle amtskreds. Et forslag på årsmødet omkring hovedfor-
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eningens pensionistpolitik har været drøftet i indeværende år og er ligeledes et punkt på 

2020 årsmødet.   

Det har hele tiden været sådan at man blev kontingentfri når man fyldte 75. Det er slut nu. 

Pr. 1.1.21 træder følgende regler i kraft: Pensionistmedlemmerne af Danmarks Lærerfor-

ening kan fremover blive kontingentfri 12 år efter de bliver gamle nok til at få folkepension. 

I styrelsen, som er Kirsten Rasmussen, Anne Kimer, Hans Peter Nielsen, Jytte Sørensen, 

Ove Pedersen, Ragnhild Rod og Dorthe Jørgensen har vi haft 7 møder afholdt dels i Maribo 

og dels Nyk. Vi har et fint samarbejde, hvor alle tager deres del af opgaverne. Også i år er 

det Anne, der har sat programmet op. Hun gør det med hård hånd og det siger vi andre tak 

for.  

Endelig en stor tak til sekretær og kredsstyrelse for godt samarbejde i det forgangne år. 

            

Dorthe Jørgensen, formand for F4 
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Regnskab 2019 og budget 2020 – beretning 

 
Regnskab 2019 

Regnskab 2019, Kreds 068: 

Af regnskabet for 2019 ses det, at Lolland-Falsters Lærerforening (herefter: LFL) har et 

reelt overskud på kr. 162.643,01 (inklusive regnskabsårets rentetilskrivning). Et overskud, 

der forøger egenkapitalen med tilsvarende kr. 162.643,01 således at egenkapitalen ved 

regnskabsårets afslutning udgør kr. 1.876.544,26 

I 2019 var der budgetteret med et underskud på kr. 87.075,00, hvormed det opnåede re-

sultat for regnskabsåret 2019 afviger positivt med kr. 249.718,01 fra det budgetterede un-

derskud.  

At det realiserede resultat i regnskabsåret 2019, er et overskud, i stedet for et underskud, 

skal findes i opnåede positive resultater på langt de fleste hovedområder; men hovedårsa-

gen findes primært ved større samlede kontingentindtægter for Fraktionerne 1,2 og 3, end 

det budgetterede beløb på kr. 112.107,00.  

Et mindre forbrug på Faglig Klub (afvigelse på kr.14.173,79), kørsel (afvigelse på kr. 

16.359,23), generalforsamlingen 2019 (afvigelse på kr. 34.397,72) samt på medlemsarran-

gementer (afvigelse på kr. 19.696,16 primært pga. et aflyst arrangement i foråret 2019, 

hvilket jeg vender tilbage til senere) medfører en samlet positiv afvigelse på kr. 84.626,90. 

Samlet udgør afvigelsen på de nævnte områder kr. 196.733,90 af den samlede afvigelse på 

kr. 249.718,01. Resten af afvigelsens kr. 52.984,11 opnås ved et gennemgående mindre på 

budgettets øvrige hovedområder. 

Kontingentindtægter: 
Afvigelserne på kontingentindtægten er, ligesom tidligere regnskabsår, udtryk for både 

demografireguleringer og økonomisk usikkerhed i både Guldborgsund og Lolland kom-

muner. Disse faktorer medfører både forringelser på skoleområdet og reducering i antallet 

af lærerstillinger - og dermed også i antallet af medlemmer i LFL. 
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Diagrammet viser udviklingen i antallet af medlemmer i perioden 2006 til 2020, og man 

kan aflæse, at medlemstallet i LFL er faldet med 491 medlemmer i perioden fra 1/1 2006 til 

1/1 2020, hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt fald på ca. 35 medlemmer.  

Som nævnt i kassererberetningen for 2018 er der også i 2019 antydningen af, at kurven har 

tendens til at flade ud. Med lidt god vilje vil man derfor fortsat kunne argumentere for, at 

en nedre grænse måske er ved at være nået. Men både Guldborgsund og Lolland kommu-

ner reducerer fortsat i antallet af stillinger (primært som følge af demografireguleringer), 

og dermed mister LFL også medlemmer. Derfor er medlemstallet i helt særlig grad et stort 

usikkerhedsmoment i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2020 (og 2021), 

hvilket jeg vender tilbage til.  

Som det ses af diagrammet, er medlemstallet i Fraktion 4 nogenlunde konstant i perioden, 

men nedgangen i medlemstallet i Fraktionerne 1, 2 og 3 taler sit eget tydelige sprog.  

Pr. 1/1 2020 er vi 722 medlemmer i Fraktion 1 og 2 (og 0 medlemmer i Fraktion 3) mod 

742 medlemmer pr. 1/1 2019, samt 397 medlemmer i Fraktion 4 mod 414 medlemmer pr. 

1/1 2019.  

Den samlede medlemsnedgang i Fraktion 1 til 4 har således i alt været på 37 medlemmer i 

regnskabsåret 2019 mod 35 i 2018, hvilket vil sige, at der pr. 1/1 2020 er 1.119 medlemmer 

i alt. (Hertil kommer 7 medlemmer i Fraktionerne 5 og 6.) 
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Kontingentmæssigt medfører medlemsfaldet en nedgang i kontingentindbetalingen på kr. 

102.480,00 i regnskabsåret 2019 (mod en tilsvarende kontingentnedgang på kr. 

133.990,00 i regnskabsåret 2018).  

Frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer: 
Det samlede frikøbstimetal i LFL er på 5.634 timer pr. år, dog anvendes kun 4.486 af fri-

købstimerne, hvilket medfører at LFL ikke skal betale kommunerne frikøb for 1.148 timer.  

Som tilfældet også var i regnskabsåret 2018, betaler kommunerne respektive for fællestil-

lidsrepræsentanternes virke, og da begge kommuners fællestillidsrepræsentanter også er 

kredsstyrelsesmedlemmer, belastes LFL’s frikøbskonto ikke i samme grad, som hvis fælles-

tillidsrepræsentanterne ikke også var medlemmer af kredsstyrelsen. 

Derudover blev ét af kredsstyrelsesmedlemmerne konstitueret som viceskoleleder pr. 1. 

november, og skulle, som følge heraf, ikke frikøbes i samme omfang i resten af regnskabs-

året 2019. 

Kredsens præcise frikøbsbeløb er som udgangspunkt en udfordring at udregne, idet bereg-

ningen foregår ud fra hvert enkelt kredsstyrelsesmedlems personlige timeløn (der selvføl-

gelig afhænger af anciennitet, opgaver og funktioner, og personlige tillæg). Derudover har 

hvert enkelt kredsstyrelsesmedlem et individuelt antal frikøbstimer, afhængig af funktion 

og opgaver i kredsregi. 

Medlemsarrangementer: 
Udgiften til generalforsamlingen i 2019 var på kr. 26.602,28 hvilket er en afvigelse på kr. 

34.397,72 i forhold til de budgetterede kr. 61.000,00 Årsagen hertil skal naturligvis pri-

mært findes i et lavere deltagerantal (og dermed mindre udgift til bespisning) end forven-

tet og budgetteret. 

Udgifterne til medlemsarrangementer i 2019 udgjorde kr. 130.303,84 hvilket er en afvigel-

se på kr. 19.696,16 i forhold til de budgetterede kr. 150.000,00. Generelt har kredsstyrel-

sen og kursus- og uddannelsesudvalget været optagede af, at tilbyde medlemmerne gode, 

aktuelle og vedkommende arrangementer (se evt. kursus- og uddannelsesudvalgets beret-

ning for 2019), men da vi desværre blev nødt til at aflyse et arrangement med daværende 

Hovedstyrelsesmedlem Jeanette Sjøberg i foråret er den faktiske udgift selvfølgelig mindre 

end den budgetterede.  

Hensættelser: 
I regnskabsåret 2019 udgjorde hensættelsen til frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer kr. 

1.531.978,43. Beløbets størrelse svarer ca. til det beløb, som LFL ville skulle betale, hvis 

den siddende kredsstyrelse bliver afsat i perioden mellem to valg. I den situation ville der 

nemlig skulle betales frikøb for både den tidligere, og den nye kredsstyrelse, hvilket natur-

ligvis ville medføre en betragtelig merudgift. Hensættelsen kan derfor anskues som en 

økonomisk sikkerhed for både kredsen og dens medlemmer, men også som et udtryk for 

rettidig omhu. 
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I forhold til sidste regnskabsårs frikøbshensættelse på kr. 1.931.978,43 er hensættelsen i 

regnskabsåret 2019 kr. 400.000,00 mindre. Denne nedsættelse tager højde for fuldt frikøb 

af kresstyrelsens seks medlemmer i en periode på et år (12 måneder), hvilket er fastsat til 

5634 timer. Den tidligere hensættelse tog højde for en periode på et år og otte måneder, 

hvilket var perioden fra et givent valg (i marts) træder i kraft (rent frikøbsmæssigt) ved 

skoleårets start i august, et år frem samt de otte måneder fra august til april i det efterføl-

gende år. Kredsstyrelsens baggrund for at nedbringe hensættelsen som nævnt ovenfor blev 

der redegjort for i sidste regnskabsårs kassererberetning, og som det ses af regnskabet, er 

ændringen effektueret i henhold til generalforsamlingens godkendelse af regnskabets for 

år 2018. 

Ud over budgetafvigelserne i de herover nævnte hovedområder er regnskabsåret 2019 for-

løbet planmæssigt og forventeligt i forhold til kredsens driftsbudget.  

 

På denne baggrund anset årets resultat for 2019 for at være meget tilfreds-

stillende. 

 

Resultatredegørelse samt de væsentligste afvigelser: 

Indtægter: 

Som det ses, er der en samlet mindre indtægt på kr. 647.650,19 

Dette skyldes primært, at der er forbrugt/hjemtaget for kr. 758.517,19 mindre i AKUT-

midler end budgetteret. Det manglende AKUT-hjemtag overføres til 2020.  

Kontingentindtægterne er, som tidligere nævnt, samlet set kr. 112.107,00 højere end bud-

getteret.  

Udgifter: 

Styrelsesudgifter: 
Samlet set en mindre udgift på kr. 30.090,16 der primært findes i følgende fire poster: 

Frikøbet af kredsstyrelsesmedlemmerne udgjorde kr. 1.076.295,16 hvilket er kr. 8.704,84 

mindre end de budgetterede 1.085.000,00  

Udgiften til avisabonnementer til kredsstyrelsesmedlemmer udgjorde kr. 22.418,50 hvilket 

er kr. 4.581,50 mindre end de budgetterede kr. 27.000,00.  

Udgiften til kredsstyrelsesinternat var budgetteret til kr.5.000,00, men et sådant internat 

blev ikke afholdt i 2019, og den faktiske udgift er derfor kr. 0,00. 
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Tilsvarende er der kun udgifter for kr. 4.395,00 til kredsstyrelseskurser, hvilket er kr. 

10.605,00 mindre end de budgetterede 15.000,00. 

Derudover er der hensat kr. 20.000,00 til internat i det forpligtende kredssamarbejde. In-

ternatet var budgetteret i 2019, men vil først finde sted i 2020, hvorfor beløbet hensættes 

hertil.  

TR-udgifter (AKUT-midler): 
Det forbrugte beløb på kr. 387.847,32 er kr. 758.517,19 mindre end det budgetterede beløb 

på kr. 1.146.364,51. Afvigelsen overføres til budget 2020. 

Mødeudgifter: 
Samlet set en mindre udgift på kr. 31.773,84. 

Heraf er de væsentligste afvigelser at finde i udgifterne til Faglig Klub, hvor der er realise-

ret kr. 14.173,79 mindre end det budgetterede beløb på kr. 18.300,00. 

Udgifterne til tjenestelig kørsel er kr. 16.359,23 mindre end de budgetterede kr. 66.000,00 

og udgifterne til repræsentation og gaver er kr. 7.878,00 mindre end de budgetterede kr. 

12.000,00.  

Fortæring på kredskontoret og møder i huset udgør en merudgift på kr. 4.184,10 end de 

budgetterede kr. 22.000,00. 

Arrangementer: 
Samlet set en mindre udgift på kr. 45.450,70. 

Udgifterne til generalforsamling i 2019 gav et mindre forbrug på kr. 34.397,72 pga. færre 

deltagere end budgetteret – formodentlig på grund af, at det ikke var valg ved generalfor-

samlingen i 2019. Og (som tidligere beskrevet) gav udgiften til medlemsarrangementer et 

mindre forbrug på kr. 19.696,16.  

Personaleudgifter: 
Samlet set en mindre udgift på kr. 32.675,31.  

Udgifterne til løn og pension for kredsens ansatte udgør en mindre udgift på henholdsvis 

kr. 15.968,32 for kredsens konsulent, og kr. 9.425,92 for kredsens faglige sagsbehandler; 

samlet set et mindre forbrug på kr. 25.394,24  

Denne afvigelse kan ved første øjekast virke markant, men da selve udgiften til løn og pen-

sion udgør gennemsnitlig 97,96 % af det budgetterede beløb, må afvigelsen regnes for at 

være acceptabel. 

I samme forbindelse var der, på anbefaling af revisoren, budgetteret med kr. 118.000,00 til 

dækning af feriepenge til kredsens ansatte. Denne forpligtelse har revisoren i år anbefalet 

til at udgøre kr. 126.670,00 - hvilket er en merudgift på kr. 8.670,00. 
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Kurser for kredsens personale har en mindre udgift på kr. 9.000,00.  

Lønsumsafgiften udgjorde en mindre udgift på kr. 5.698,00. 

Andre personaleudgifter (forsikringer, ATP, lønsumsafgift, etc.) har samlet en mindre ud-

gift på kr. 6.951,07. 

Administrationsudgifter: 
Samlet set en merudgift på kr. 88.877,81. 

Afvigelsen skal primært findes i hensættelsen på kr. 65.000,00 til kontorinventar; en hen-

sættelse, der dels skyldes at kredskontorets nuværende inventar er af ældre, utidssvarende 

dato (for eksempel i forhold til hæve-/sænkeborde til alle), og dels skyldes et behov for af-

låselige skabe for at leve op til forpligtigelserne og kravene i forbindelse med GDPR.  

Desuden skal afvigelsen findes i hensættelserne til henholdsvis IT-udstyr på kr. 15.000,00 

(der betyder en samlet merudgift på kr. 19.495,50 på kontoen for IT-udstyr) og til nyt tele-

fonsystem på kr. 15.000,00; kredskontorets nuværende telefonsystem er, ligesom inventa-

ret, af ældre dato, og står foran udskiftning til et moderne og tidssvarende system (en sam-

let merudgift på kr. 13.880,12 på kontoen for telefoni). 

De øvrige administrationsudgifter udgør et mindre forbrug på kr. 8.717,81. 

Lokaleudgifter: 
Samlet set en mindre udgift på kr. 16.822,55. 

Afvigelsen i forhold til forsikringer, vand og varme og elafgift udgør en mindre udgift på kr. 

7.850,46. 

Udgiften til rengøring og rengøringsartikler er kr. 13.595,93 mindre end de budgetterede 

beløb på kr. 107.600,00. 

Derudover udgør andre lokaleudgifter kr. 4.623,85. 

Kredsblad: 
Regnskabet fremviser fortsat ingen udgifter til kredsblad. 

 
Resultatoversigt: 
Samlede indtægter Kr. 4.025.314,32 
Samlede udgifter Kr. -3.938.137,57 
Årets ordinære resultat Kr. 87.176,75 
Samlede renteindtægter/udbytte Kr. 75.474,02 
Samlede renteudgifter Kr. -7,76 
   
Årets resultat. (overskud) Kr. 162.643,01 
   
Samlede hensættelser i 2019.  
(Det forpligtende kredssamarbejde, medlemsarrangementer, IT-
udstyr og nyt telefonsystem, inventar, revision) 

Kr. 156.625,00 
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På diagrammet herover ses udviklingen i indtægter og udgifter i perioden 2007 til 2019. 

Som det fremgår, er kurven generelt nedadgående for både indtægter og udgifter, men der 

er ikke tale om en stabil tendens. Forskellen på de respektive års beløbsstørrelser ses tyde-

ligt; heraf udgør lønudgiften til kredsens ansatte og indtægten fra medlemskontingent de 

væsentligste nøgletal.  

Lønudgiften til kredsens ansatte er dog væsentligt nemmere at budgettere med end kon-

tingentindtægten, der af flere årsager besidder en implicit usikkerhedsfaktor med afgøren-

de betydning for både budgetberegningen og regnskabet.  

At denne usikkerhed er ret så aktuelt (også) i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet 

for 2020, vil jeg vende tilbage til. 

 

Regnskab 2019, Særlig Fond: 

Regnskabet for Særlig Fond 2019 udviser et overskud på kr. 63.440,47, hvilket er kr. 

64.865,47 mere end det budgetterede underskud på kr. 1.425,00.  

Årsagen til den markante budgetafvigelse er, at den igangværende udskiftning af fugerne 

på kredskontorets bygninger ikke har fundet sted i regnskabsåret 2019. 

Ud over afvigelsen i udgifterne til vedligeholdelse er regnskabet for Særlig Fond forløbet 

planmæssigt i 2018 i forhold til budgettet, med kun ganske få afvigelser fra budgettet, 

hvoraf den største afvigelse beløber sig til kr. 500,00. 
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Kredsstyrelsen foreslår, at overskuddet i resultatet for regnskabsåret 2019 overføres til 

egenkapitalen.  

Det er planen at fugningen genoptages i 2020, ligesom der arbejdes med at udbedre et af 

punkterne i kredskontorets APV, omhandlende lys- og varmegener, der opstår når solen 

opvarmer glasset i rytterlyset på kredskontorets tilbygning. 

 

Budget 2020: 

Ligesom i de tidligere år er grundlaget for udarbejdelse af budget 2020 dels beregnede og 

dels anslåede og kredsbesluttede indtægts- og udgiftsposter. Beløbsestimaterne i budgettet 

for 2020 har sine grundlag i de tidligere års realiserede beløb, hvilke danner et godt erfa-

ringsmæssigt udgangspunkt for at vurdere og estimere indtægter og udgifter, men der er 

naturligvis et særligt fokus på henholdsvis budgettet og regnskabet for 2019. 

  

I 2020 tyder det umiddelbart på, at der - både i Lolland og Guldborgsund kommuner - at 

antallet af lærerstillinger primært vil blive reduceret som følge af demografireguleringer. I 

sagens natur vil der også kunne forekomme lokale besparelser / nedskæringer rundt om på 

kredsens skoler, (bl.a. også) på grund af, at en eventuel demografiregulering kan have stør-

re effekt for nogle skoler end for andre.  

Kredsens opmærksomhed er fortsat rettet mod effekten af den tidligere regerings beslutte-

de justering på folkeskoleområdet på det praktisk-/musiske område. Endnu har det ikke 

medført et nævneværdigt behov for at ansætte yderligere faguddannet personale. Tilsva-

rende er konsekvenserne for kredsens folkeskolelærere i forhold til det politiske ønske om, 

at 10.klasse fremover får øget samarbejde med erhvervsskolerne, heller ikke klart oversku-

elige.  

Tillige har regeringen og dens støttepartier afsat et større millionbeløb til et generelt løft i 

folkeskolen fra næste år og frem mod 2023. Beløbet er naturligvis på landsplan, så LFL 

afventer spændt, hvordan fordelingen bliver til kommunerne – og hvilken effekt det vil få 

for antallet af lærerstillinger, og dermed forhåbentlig også for antallet af medlemmer.  

I sammenlægningen af Lindeskovskolen og Østre Skole har LFL været med til at udarbejde 

et tryghedspapir, således, at lærerne på begge skoler er sikret ansættelse i kommunen i 

skoleåret 2020/21. Hvad der herefter kommer til at ske, har naturligvis også kredsens be-

vågenhed. 

Som beskrevet vil antallet af lærerstillinger i de to kommuner bevæge sig op og ned, og 

dermed gør det samme sig, med al erfaringsmæssigt begrundet, sandsynlighed også gæl-

dende for medlemstallet i LFL. Men som diagrammet i denne beretnings indledning viste, 

kan man med god vilje ane at faldet i medlemstallet kunne være på vej mod et mere eller 

mindre stabilt leje.  
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Antallet af medlemmer pr. 1/1 2020 er samlet set (og som tidligere nævnt) 39 færre end 1/1 

2019, og som diagrammet også viser, har LFL oplevet et fald i antallet af medlemmer helt 

fra 2009. Det synes åbenlyst, at denne negative udvikling fortsætter. Derfor er det natur-

ligvis forbundet med en vis usikkerhed at estimere medlemstallets udvikling i 2020 … hvil-

ket i sagens natur også vanskeliggør en fastsættelse af kontingentindtægternes størrelse.  

I foråret 2020 indledes periodeforhandlingerne, hvor det er begge parters udtalte intention 

at indgå en ny aftale på ligeværdige vilkår; en aftale, der intentionelt vil kunne træde i kraft 

så hurtigt som muligt. Det er naturligvis håbet, at periodeforhandlingernes forhåbentlige 

positive resultat vil få en tilsvarende positiv effekt på medlemstallet i DLF generelt, og selv-

følgelig også i LFL. Skulle det modsatte ske - at en aftale ikke kan nås - vil det måske også 

få en effekt på medlemstallet, om end effekten, med stor sandsynlighed, vil kunne være 

negativ. 

Kredsstyrelsen har efter bedste evne forsøgt at analysere de tidligere års udvikling i med-

lemstal, indtægter og udgifter, og har sammenholdt denne analyse med opmærksomheds-

punkterne ovenfor. Resultatet heraf ligger til grund for budgetlægningen for 2020, og vi 

budgetterer derfor med et fortsat faldende medlemstal i 2020, og derfor successivt også 

med faldende kontingentindtægter (ved uændret medlemskontingent). Og i samme mo-

ment kan det konstateres, at et tilsvarende fald i forhold til udgifterne ikke vil blive tilfæl-

det.  

Udgiften til løn og frikøb udgør ca. 68 % af kredsens samlede udgifter i regnskabsåret 

2019. I regnskabet for 2018 var tallet ca. 75 %, og i regnskabsåret 2017 var det 82 %.  

Heraf kan udledes, at den økonomiske langtidsplanlægning for perioden 2013 til 2019 (der 

blev vedtaget på generalforsamlingen i 2012), med henblik på at optimere udgifterne, har 

virket efter hensigten.  

På generalforsamlingerne efter 2012 blev langtidsplanen justeret på nogle af parametrene i 

kraft af de respektive budgetvedtagelser. Men det skal alligevel fremhæves hér, at egenka-

pitalen, ifølge langtidsplanen, skulle finansiere underskuddene i årene 2013 – 2018, og at 

egenkapitalen derefter intentionelt skulle stabilisere sig på ca. 1 mio. kr. (mod 1.8 mio. kr. i 

2011). 

Regnskaberne i perioden viser et væsentligt mindre underskud end budgetteret, og 2019 

kan endda fremvise et betragteligt overskud. Dette har naturligvis betydet, at belastningen 

af egenkapitalen har været tilsvarende mindre. Således var egenkapitalen pr. 1/1-2019 på 

kr. 1.713.901,25, hvilket er forholdsvis tæt på niveauet i 2011. Skulle nærværende regnskab 

opnå godkendelse på generalforsamlingen, således, at dette regnskabsårs overskud overfø-

res til egenkapitalen, vil denne udgøre kr. 1.876.544,26, et niveau, der er bedre end niveau-

et i 2011. 
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Som beskrevet i sidste års kassererberetning skete der i 2018 ændringer på kredskontoret, 

således, at der nu er én fuldtids konsulent (mod to på deltid tidligere), en faglig sagsbe-

handler (mod en sekretær tidligere) samt seks kredsstyrelsesmedlemmer (mod syv kreds-

styrelsesmedlemmer tidligere).  

Udgiften til aflønning af kredsens ansatte samt udgiften til frikøb af kredsstyrelsesmed-

lemmer stiger med 2,7 % fordelt over regnskabsåret 2020, som følge af den sidst indgåede 

overenskomstaftale og den generelle lønudvikling. Som nævnt stiger kontingentet ikke 

proportionalt, men mindskes derimod som følge af det formodede (og historisk begrunde-

de) faldende medlemstal. Konsekvenser heraf er naturligvis, at de samlede indtægter er 

mindre end de samlede udgifter.  

 

Det er kredsstyrelsens krystalklare forventning, at dette billede fortsætter i 2020.  

 

Diagrammet indledningsvist viser, hvordan medlemstallet i LFL er faldet i langtidsplanens 

periode (2012 - 2018). Dette fald i medlemstallet svarer til et samlet kontingenttab på kr. 

1.421.268,00 (2020-værdi) i perioden, og et samlet kontingenttab på svimlende kr. 

1.493.928,00 (2020-værdi) pr. 31/12-2019.  

Tabellen herunder tjener til at illustrere den årlige difference i kontingentindtægt i perio-

den 2012 til 2020. 

 

Fraktion 1 og 2 Fraktion 4 

 

Fraktion 1,2 og 4 Difference ift. året før 

2012   kr.         4.965.948,00    kr.             203.520,00   kr.         5.169.468,00  

 2013   kr.         4.772.592,00    kr.             205.920,00   kr.         4.978.512,00   2012-2013   kr.         -190.956,00  

2014   kr.         4.451.904,00    kr.             212.160,00   kr.         4.664.064,00   2013-2014   kr.         -314.448,00  

2015   kr.         4.201.956,00    kr.             219.840,00   kr.         4.421.796,00   2014-2015   kr.         -242.268,00  

2016   kr.         3.918.996,00    kr.             215.040,00   kr.         4.134.036,00   2015-2016   kr.         -287.760,00  

2017   kr.         3.725.640,00    kr.             209.280,00   kr.         3.934.920,00   2016-2017   kr.         -199.116,00  

2018   kr.         3.537.000,00    kr.             211.200,00   kr.         3.748.200,00   2017-2018   kr.         -186.720,00  

2019   kr.         3.499.272,00    kr.             198.720,00   kr.         3.697.992,00   2018-2019   kr.           -50.208,00  

2020   kr.         3.404.952,00    kr.             162.770,00   kr.         3.567.722,00   2019-2020   kr.           -130.270,00  

 

Som beskrevet viser regnskabet for 2019 et reelt overskud på kr. 162.643,01 hvilket er en 

positiv afvigelse på kr. 249.718,01 i forhold til det budgetterede underskud på kr. 

87.075,00.  

Kredsstyrelsens forventning til udviklingen i medlemsantallet er, som nævnt, at det fortsat 

vil falde, med naturlige konsekvenser for kontingentindtægterne til følge. Men samtidig er 

det kredsstyrelsens håb, at den nævnte udjævning bliver en realitet, samt at periodefor-

handlingerne afsluttes med et positivt resultat.  

Tidligere er det også beskrevet, hvordan udgifterne fortsat vil stige. Men som følge af den 

rettidige indsats i forhold til den nævnte budgetmæssige langtidsplan, er det kredsstyrel-
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sens opfattelse, at der fremadrettet vil være balance - og eventuelt endda et overskud - i 

regnskaberne, selvom budgetterne (højst tænkeligt) vil udvise et underskud. Til grund for 

denne opfattelse ligger de erfaringer der blev beskrevet ovenfor, og som viser, at kredssty-

relsens daglige økonomiske drift foregår med stor omtanke, og med fortsat optimering for 

øje - hvorfor det realiserede resultat, historisk set, har været betydeligt mere positivt end 

det budgetterede. 

På denne baggrund foreslår kredsstyrelsen, at kontingentet holdes uændret i 2020.  

 

I forhold til budgettet for 2020 iagttages følgende forudsætninger og forventninger: 

 Faldende kontingentindtægter pga. faldende medlemstal. 

 Uændret kontingent for alle fraktioner. 

 Faldende renteindtægter som følge af faldende rentesats, men en lille øgning i ren-
teindtægten som følge af den foreslåede øgning af egenkapitalen. 

 Øgede lønudgifter på 2,7 % som følge af den overenskomstregulerede lønudvikling. 

 Fortsat trimning og optimering af udgiftsposter. 

 ”AKUT-midlerne” anvendes fortsat til delvis dækning af lønudgifter (kr. 100.000,00 
i 2020). 

 Udgifter til AMR-arrangementer finansieres af ’AKUT-midlerne’. 

 Positiv effekt som direkte følge af, at det reelle resultat for regnskabsåret er væsent-
ligt bedre end det budgetterede resultat. 

 En del ikke-beregnede poster tager udgangspunkt i postens realiserede beløb i 2019. 

 Hensatte midler vil blive anvendt til hensættelsernes formål i 2020. 

 Løbende opmærksomhed på regnskabets konti i forholdet mellem budgettet og de 
faktiske udgifter.  

 

 

Ud fra disse forudsætninger og forventninger budgetteres der med et underskud på kr. 

64.475,00 i 2020, men det er samtidig forventningen, at det budgetterede underskud vil 

blive indhentet og mindsket i driften, således som tilfældet var i regnskabsårene 2018 og 

2019.  

En egentlig balance mellem indtægter og udgifter har erfaringsmæssigt vist sig svært op-

nåelig, primært som følge af usikkerhederne i de to nøgletal medlemskontingent og perso-

nalelønninger - hvilket er beskrevet og uddybet tidligere i nærværende beretning.  

 

Kredsstyrelsen foreslår, at overskuddet på kr. 162.643,01 i regnskabet for 2019 tilføres 

egenkapitalen, der derved øges.  

 

På generalforsamlingen vil kredsstyrelsens eventuelle planer, ønsker og tiltag vedrørende 

sikring af kredsens samlede økonomiske midler blive fremlagt mundtligt. 

 

 
Kim Due Christiansen, Kasserer  
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Regnskab  

 

Resultatopgørelse for 2019, Lolland-Falsters Lærerforening 

 

 
 Realiseret  

 
 Budget  

INDTÆGTER:   
  Kontingent til kreds 68 3.512.467  3.401.600 

Administrationsbidrag fra Fond 25.000  25.000 

Indtægt fra akutfonden 487.847  1.246.365 

    

Indtægter i alt 4.025.314  4.672.965 

    UDGIFTER: 
   Styrelsesudgifter -1.385.910  -1.416.000 

TR-Udgifter (Akut) -387.847  -1.146.365 

Mødeudgifter -148.725  -180.500 

Kurser og konferencer -248.550  -294.000 

Personaleudgifter -1.275.125  -1.307.800 

Kontorhold og EDB -187.978  -104.100 

Lokaleudgifter -287.077  -303.900 

Revision & juridisk assistance -16.925 
 

-9.375 

Udgifter i alt -3.938.137 
 

-4.762.040 

    Resultat før finansiering 87.177  -89.075 

    

Rente og udbytte indtægter 75.474  2.000 

Rente og aktieudgifter -8  0 

Årets resultat 162.643  -87.075 

    Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 
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Regnskab 2019, Lolland-Falsters Lærerforening  

 

Indtægter 
Realiseret 

31.12.19 i kr. 
Budget 

  2019 i kr. Afvigelse i kr. 
Kontingent medlemmer (fraktion 
1+2+3) -3.372.107,00         -3.260.000  -112.107,00  
Adm.-bidrag SF         -25.000,00          -25.000                 0    

TR-AKUT samlet refusion  -387.847,32 -1.146.365 758.517,19 
AKUT dækningsbidrag/løn personale         -100.000,00            -100.000                 0  
Kontingent pensionister (fraktion 4) -140.360,00        -141.600             1.240,00  
Lønindtægter konsulenter   -                     - 

Andre indtægter                 -                -                  -  

Indtægter i alt -4.025.314,32 - 4.672.965 647.650,19 

 

 

 

  

Styrelsesudgifter 
Realiseret 

31.12.19 i kr. 
Budget  

 2019 i kr. Afvigelse i kr. 
Frikøb inkl. pension (KS-medlemmer) 1.076.295,16 1.085.000 -8.704,84 
Kredsstyrelse, tillæg 68.201,20 

80.000 0 Kredsstyrelse, pension 11.798,80 
Kredsstyrelse abonnement  22.418,50 27.000 -4.581,50 
Kredsstyrelses ulykkesforsikring mv. 3.152,98 4.000 -847,02 
For-/næstformand, tillæg  170.203,08 

200.000 -351,80 For-/næstformand, pension 29.445,12 
KS-internat - 5.000 -5.000,00 
KS-kursus 4.395,00 15.000 -10.605,00 

Andre udgifter - - - 

Styrelsesudgifter i alt 1.385.909,84 1.416.000 -30.090,16 
 

TR-udgifter ("AKUT")  Realiseret 
31.12.19 i kr. 

Budget 
 2019 i kr. Afvigelse i kr. 

TR-udgifter AKUT-midler (frikøb, op-
hold, transport og andre udg.) 387.847,32 1.146.365 -758.517,19 

TR-udgifter i alt 387.847,32 1.146.365 -758.517,19 
 

 

 

 

Udgifter
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Mødeudgifter Realiseret  
31.12.19 i kr. 

Budget 
 2019 i kr. Afvigelse i kr. 

Forpligtende kredssamarbejde 21.706,70 20.000 1.706,70 

Time- dagpenge (alle medlem.) 1.631,47 5.000 -3.368,53 

Faglig Klub 4.126,21 18.300 -14.173,79 

Tjenstlig kørsel  49.640,77 66.000 -16.359,23 

TR-/AMR kompensation  21.514,26 21.600 -85,74 

Møder 26.184,10 22.000 4.184,10 

Kongresudgifter 18.401,00 15.600 2.801,00 

Repræsentation og gaver 4.122,00 12.000 -7.878,00 

Andre udgifter  1.399,65 - 1.399,65 

Mødeudgifter i alt 148.726,16 180.500,00 -31.773,84 
 

 

Arrangementer Realiseret 
 31.12.19 i kr. 

Budget 
 2019 i kr. Afvigelse i kr. 

Generalforsamling 26.602,28 61.000 -34.397,72 

Medlemsarrangementer 130.303,84 150.000 -19.696,16 

F4-arrangementer 91.643,18 83.000 8.643,18 

Andre udgifter - - - 

Arrangementer i alt 248.549,30 294.000 -45.450,70 
 

 

Personale udgifter Realiseret 
 31.12.19 i kr. 

Budget  
 2019 i kr. Afvigelse i kr. 

Konsulent - løn, feriegodtg. mv. 628.198,58 642.100 -13.901,42 

Konsulent - pension 109.133,10 111.200 -2.066,90 

Faglig sagsbeh. - løn, feriegodtg. mv. 361.752,88 370.000 -8.247,12 

Faglig sagsbeh. - pension 61.321,20 62.500 -1.178,80 
Forsikringer (rådg.-ansvar, arb.-skade, 
erhv.-ansvar, AES (Arbejdsmarkedets 
Erhvervssygdomsforsikring)) 14.491,45 15.000 -508.55 

AES, AER, Finansieringsbidrag 8.339,50 9.000 -660,50 

Regulering feriepenge - Primo -118.000,00 - - 

Regulering feriepenge - Ultimo 126.670,00 - - 

ATP-arbejdsgiverbidrag (ansatte)  6.815,98 6.900 -84,02 

Lønsumsafgift 70.402,00 76.100 -5.698,00 

Personalekurser 6.000,00 15.000 -9.000,00 

Andre udgifter - - - 

Personaleudgifter i alt 1.275.124,69 1.307.800 -32.675,31 
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Administrationsudgifter Realiseret 
 31.12.19 i kr. 

Budget   
2019 i kr. Afvigelse i kr. 

Kontorartikler 4.937,59 10.000 -5.062,41 

Fotokopimask. Leje 6.832,71 4.600 2.232,71 

Porto 610,00 1.000 -390,00 

Gebyrer bank, giro mv. 791,99 1.000 -208,01 

Gebyrer mm. investeringer 8.227,92 8.000 227,92 

Gebyrer DLF (kontingentopkrævning) 15.048,00 15.600 -552,00 

Telefon 26.880,12 13.000 13.880,12 

Annoncer - 2.000 -2.000,00 

Mindre nyanskaffelser 2.696,73 - 2.696,73 
Lønsystem drift 7.560,00 11.400 -3.840,00 
Aviser, bøger, tidsskrifter og abonne-
menter mm. 8.721,25 9.500 -778,75 
Edb abonnementer (licens, webhotel, 
hjemmeside) 6.176,00 8.000 -1.824,00 

Edb programmer - - - 

Kontorinventar 65.000,00 - 65.000,00 

Edb udstyr 34.495,50 15.000 19.495,50 

Andre udgifter - - - 

Kontorhold og EDB i alt 187.977,81 99.100 88.877,81 

    

Lokaleudgifter Realiseret 
 31.12.19 i kr. 

Budget  
 2019 i kr. Afvigelse i kr. 

Forsikringer (husalarm, erhvervs-
forsikr./indbo) 19.199,35 20.000 -800,65 

Husleje 125.000,00 125.000 - 
Varme, vand, vandafledningsafgift, 
renovation (GSK) 35.004,83 38.100 -3.095,17 

Elafgift (SEAS-NVE) 9.245,36 13.200 -3.954,64 

Rengøringsselskab (løn) 90.951,25 104.100 -13.148,75 

Rengøringsartikler 3.052,82 3.500 -447,18 

Andre udgifter 4.623,82 - 4.623,85 

Lokaleudgifter i alt 287.077,46 303.900 -16.822,55 

 
   

Pjecer/andre udgivelser Realiseret 
 31.12.19 i kr. 

Budget  
 2019 i kr. Afvigelse i kr. 

Tryk af pjecer/materialer                 -         5.000,00            -5.000,00 

Andre udgifter                 -                     -               -    

Pjecer/andre udgivelser i alt               -     5.000,00        -5.000,00 
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Revision & juridisk assistance Realiseret 
 31.12.19 i kr. 

Budget  
 2019 i kr. Afvigelse i kr. 

Revision & juridisk assistance 16.925,00  9.375       7.550,00    

Andre udgifter                 -              -               -    

Revision og juridisk ass. i alt 16.925,00       9.375  7.550,00 
 

Udgifter i alt i kr.  3.938.137,57 -4.762.040 -823.901,94 
 

Resultat før renter i kr. -87.176,75 89.075 -176.251,75 
 

Afskrivninger inventar kr.               -            -             -  
 

Rentetilskrivninger i kr. 
   Renteindtægter -1.180,64 -2.000 819,36 

Aktieudbytte (AL-Bankaktie) 349,87 - 349,87 

Udbytte Fuldmagtsaftale -21.383,74 - -21.383,74 

Renteudgifter -53.259,51  -53.259,51 

Rentetilskrivning i alt -75.474,02 -2.000 -73.474,02 
 

Renteudgifter    
Renteudgifter bank 7,76 - 7,76 
Renteudgifter i øvrigt - - - 
Nedregulering af kurs - - - 
Renteudgifter i alt i kr. 7,76  7,76 

 

Årets resultat -162.643,01 87.075 249.718,01 
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Balance pr. 31. december 2019, Lolland-Falsters Lærerforening 

Aktiver 

     

Likvide beholdninger 
   

3.148.398 

Værdipapirer og kapitalandele    1.336.393 

Tilgodehavende 
   

85.473 

     

Aktiver i alt 
   

4.570.264 

     Passiver  

     Egenkapital primo 
   

1.713.902 

Overført overskud    162.643 

Egenkapital i alt 
   

1.876.545 

  
   

  

Hensatte forpligtelser: 
   

  

Øvrige hensættelser 
   

220.635 

Hensat til akut 
   

0 

Hensat til IT 
   

92.516 

Hensat inventar    202.559 

Hensat til F4 
   

0 

Beregnede hensættelser til frikøb 
   

1.531.978 

Hensat konsulentbistand 
   

100.834 

Hensatte forpligtelser i alt 
   

2.148.522 

     Gældsforpligtelser 
    Leverandør af varer og tjenesteydelser 
   

374.282 

Anden gæld kortfristede 
   

131.178 

Anden gæld langfristede    39.737 

Gældsforpligtelser i alt 
   

545.197 

     Passiver i alt 
   

4.570.264 
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Resultatopgørelse for 2019, Særlig fond § 13 

 

                                                         
       

    
 Realiseret  

 
 Budget  

 INDTÆGTER: 
 

  
 

  
 

  
 Huslejeindtægter 

   
125.000  125.000 

  Øvrige indtægter  
   

0  0 
 Indtægter i alt 

   
125.000  125.000 

 

    
   

 UDGIFTER: 
   

   
 Administrations- og bankgebyrudgifter 

   
-34.375  -34.875 

 Lokaleomkostninger 
   

-28.356  -93.000 
 

    
-62.731  -127.875 

 

    
   

 Resultat før renter    62.269  -2.875  

        

Renteindtægter    1.171  1.450  

 Årets resultat af ordinær drift 
   

63.440  -1.425 
 

        Der af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 
        

 

 

Regnskab 2019, Særlig fond § 13 

 

Indtægter SF 
Realiseret  

31.12.19 i kr. 
Budget 

2019 i kr. 
Afvigelse i kr. 

Husleje            -125.000,00  -125.000               -    
Renteindtægter bank/giro -1.171,40           -1.450  278,60  

Øvrige indtægter                    -                   -                  -    

Indtægter i alt -126.171,40 -126.450 278,60 
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Årets resultat udviser et overskud på 63.440,47 kr. som kredsstyrelsen foreslår overføres 

til egenkapitalen næste år.  

Det af revisoren udarbejdede og reviderede regnskab med tilhørende påtegninger og un-

derskrift fra hhv. formand, kasserer, kredsstyrelse, kritiske revisorer og revisor vil foreligge 

på generalforsamlingen. 

Kim Due Christiansen, Kasserer 

 

 

 

 

Udgifter SF 
   

    
Konfliktudbetalinger 

Realiseret 
31.12.19 i kr. 

Budget 
2019 i kr. 

Afvigelse i kr. 

Frikøb konflikt              -                  -            - 
Kredsaktioner             -                  -            -  
Medlemmers udlæg              -                  -           -  
Kørsel konflikt              -                  -            -  

Div. udgifter -                 -    - 

Konflikt-udbetalinger i alt  -                 -    - 

    
    

Administration 
Realiseret  

31.12.19 i kr.  
Budget 

2019 i kr. 
Afvigelse i kr. 

Administrationsbidrag                25.000,00           25.000                -    
Revision 9.375,00  9.375                -    
Gebyrer                     -                   500               -500,00  
Ejendomsforsikring 8.098,70           8.000  98,70 
Ejendomsskatter 9.860,48 10.000  -139,52 
Vedligeholdelsesudgifter 10.396,75          75.000  -64.603,25 

Øvrige udgifter -               -    - 

Administration i alt 62.730,93 127.875  -65.144,07 

   
  Udgifter i alt 62.730,93 127.875  -65.144,07 

    
    

    Årets resultat i kr. -63.440,47 1.425 -64.865,47 
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Balance pr. 31. december 2019, Særlig fond § 13 

 

     

     

     AKTIVER: 
 

  
 

  

Likvide beholdninger 
   

1.989.994 

Gartnervænget 4, Anskaffelsespris primo 
   

6.087.559 

Aktiver i alt 
   

8.077.553 

     

     Balance Passiver pr. 31. december 2019 

     PASSIVER: 
    Overført overskud 
   

8.077.553 

Egenkapital i alt 
   

8.077.553 

    
 

GÆLD: 
   

 

Gæld   
   

0 

Gæld i alt 
   

0 

    
 

    
 

Passiver i alt 
   

8.077.553 
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Udgifter

Budget 2020, Lolland-Falsters Lærerforening  

 

Indtægter Konto nr. Budget 2020 i kr. 
Kontingent medlemmer (fraktion 1+2+3) 1020                -.3.250.000  
Adm.-bidrag SF 1040                       -25.000  
TR-AKUT beløb  1050                           -    
Akut dækningsbidrag (konsulenter, HK-ansat) 1055                       -100.000  
Tab på kontingent 1060                           -    
Kontingent pensionister (fraktion 4) 1070                     -141.600  
Hensættelse (konsulenter) 1075    -                           

Andre indtægter 1090                           -    

Indtægter i alt 
 

          - 3.516.600  

 

 

 

Styrelsesudgifter Konto nr. Budget 2020 i kr. 
Frikøb inkl. pension (KS-medlemmer) 2010                     1.080.000  
Kredsstyrelse tillæg 2020                    68.200  
Kredsstyrelse pension 2021 11.800 
Kredsstyrelse abonnement  2025                       27.000  
Kredsstyrelses ulykkesforsikring mv. 2030                          4.000  
For-/næstformandstillæg  2045 176.600  
For-/næstformandspension 2046 30.500 
KS-internat 2070                         10.000,00  
Kursusudvalgsmedlemmer/KS 2080                       8.000,00  

Andre udgifter 2090                           0  

Styrelsesudgifter i alt 
 

           1.416.100 

 
 
TR-udgifter ("AKUT")  Konto nr. Budget 2020 i kr. 
TR-udgifter AKUT-midler  
(frikøb, ophold, transport og andre udg.) 2110                           -    
TR-udgifter KREDS-midler udgifter (buffer 
for kurser, fortæring, frikøb, transport mm.) 2115                            -    

TR-udgifter i alt                             -    
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Mødeudgifter Konto nr. Budget 2020 i kr. 
Forpligtende kredssamarbejde 2215 0 
Time- dagpenge (alle medlem.) 2220 5.000 
Faglig Klub 2235 12.000 
Tjenstlig kørsel (gul) 2240 60.000 
TR- og AMR-kompensation  2242 21.600 
Fortæring (kredskontoret) 2250 24.000 
Kongresudgifter 2260 11.000 
Repræsentation, gaver og donationer 2270 9.000 

Andre udgifter  2290 0 

Mødeudgifter i alt   142.600 

 

Kurser og konferencer Konto nr. Budget 2020 i kr.  
Generalforsamling 2410 63.000 
Medlemsarrangementer 2430 135.000 
Seniorarrangementer 2450 83.000 

Andre udgifter 2490 0 

Kurser og konferencer i alt   281.000 
 
 

Personale udgifter Konto nr. Budget 2020 i kr. 
Konsulent - løn, feriegodtg. mv. 3005 655.000 
Konsulent pension 3006 113.000 
Faglig sagsbehandler - løn, feriegodtg. mv. 3010 388.000 
Faglig sagsbehandler pension 3011 65.500 
Forsikringer (rådg.-ansvar, arb.-skade, erhv.-
ansvar og SAKS) 3015 15.000 
AES, AER, Finansieringsbidrag og Barsel.dk 3016 9.300 
ATP-arbejdsgiverbidrag (ansatte) 3100 6.900 
Lønsumsafgift 3120 77.500 

Personalekurser 3170 15.000 
Andre udgifter 3190 0 
Personaleudgifter i alt 

 
1.345.200 

 
 

Kontorhold og EDB Konto nr. Budget 2020 i kr. 
Kontorartikler 3410 9.000 
Fotokopimask. leje 3420 5.500 
Porto 3430 1.000 
Gebyrer bank, giro mv. 3440 1.000 

Gebyrer mm. investering 3442 10.000 

Gebyrer DLF (kontingent-opkrævning) 3445 15.100 
Telefon 3450 12.500 
Annoncer 3455 0 
Mindre nyanskaffelser 3460 0 
Lønsystem drift 3470 10.000 
Aviser, bøger, tidsskrifter og abonnementer 
mm. 3480 9.500 
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Edb abonnementer 3510 8.000 
Edb programmer 3520 0 
Kontorinventar 3530 0 
Edb udstyr 3540  

Andre udgifter 3590 0 

Kontorhold og EDB i alt   81.600 

 

Lokaleudgifter Konto nr. Budget 2020 i kr. 
Forsikringer (husalarm, erhvervsforsikring/ 
indbo) 3705 20.200 
Husleje 3710 125.000 
Varme, vand, vandafledningsafgift, renovation 
(GSK) 3730 36.500 

Elafgift (SEAS-NVE) 3750 12.000 
Rengøringsselskab  3760 105.000 
Rengøringsartikler 3770 3.500 

Andre udgifter 3790 0 

Lokaleudgifter i alt 
 

302.200 

 
 
Kredsblad Konto nr. Budget 2020 i kr.  
Kredsblad trykning 3910                            -    

Kredsnyt og div. tryksager 3920 500 

Andre udgifter + kalendere 3950                             4.500    

Kredsblad i alt 
 

                       5.000  

 

Revision & juridisk assistance Konto nr. Budget 2020 i kr. 
Revision & juridisk assistance 4110 9.375 

Andre udgifter 4190 0 

Revision og jura i alt 
 

9.375 

 

Udgifter i alt kr.                                           3.583.075  

  Indtægter i alt kr.                                         -3.516.600  

  Resultat i kr.                                               66.475  

  Afskrivninger inventar i kr.                                                       -    

  Rentetilskrivninger i kr.   
Renteindtægt                                                          - 2.000  
Renteudgift                                       -    
Rentetilskrivning i alt i kr.                                                -2.000  

  Årets resultat (underskud) i kr. 64.475 
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Kontingent 2020: 

Der forventes almindelig fremskrivning på løn og priser. 

Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent for alle medlemmer i fraktion 1 og 2, KC-

medlemmer i fraktion 3 samt medlemmer i fraktion 4, og indstiller derfor følgende måned-

lige kontingentsatser for 2020. 

 

Kredsstyrelsen indstiller derfor følgende lokale kontingentsatser for 2020: 

Fraktion  DLF centralt                   Kreds 68 I alt pr. mdr. 

1-2 213,00  393,00 606,00 kr. 

3 (KC) 213,00   393,00 606,00 kr. 

4   71,00    40,00  111,00 kr. 

6   94,00      0,00  94,00 kr. 

 

Kontingentsatserne træder i kraft 1. januar 2020 og opkræves kvartalsvis primo jan.-apr.-

juli-okt. Fraktion 4 og 6 opkræves en gang årligt primo januar. 

Vedtages kontingentforslaget ikke på generalforsamlingen 10. september (19. marts) 2020 

reguleres kontingentet pr. 1. oktober (1. juli 2020).  
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Budget 2020, Særlig fond § 13 

  

 Indtægter SF 

    Konto nr.  Budget  

 Husleje  10101 kr.    125.000 

  Renteindtægter bank 10130 kr.         725 

  Øvrige indtægter 10150 kr.                   - 

 Indtægter i alt 10191 kr.  125.725 

 

 Udgifter SF 

    Konto nr.  Budget 

 Konflikt  10205 kr. - 

 Konflikt udbetalt medl. 10208 kr. - 

 Administration 

 Administrationsbidrag 10210 kr. -25.000 

 Revision  10220 kr. -9.375 

 Gebyrer  10230 kr. -500 

 Ejendomsforsikring 10250 kr. -8.000 

 Ejendomskatter 10320 kr. -10.000 

 Vedligeholdelsesudgifter 10330 kr.  -262.500 

 Øvrige udgifter 10370 kr. - 

 Administration i alt 10399 kr.  -315.375 

 

 Udgifter i alt  kr. -315.375 

 Årets resultat  kr. -189.650 
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Ændring af vedtægter ved generalforsamlingen 19. marts 2020 

 

 

§4 Kontingent 

 

Stk. 3 

Medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontingentfri. Så-

danne medlemmer bevarer fuld medlemsret efter ved-

tægterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 Kontingent 

 

Stk. 3 

Medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontingentfri. Bortfal-

der 31. december 2020. 

Fra 1. januar 2021 opnås kontingentfritagelse fra den 1. 

i måneden efter, at der er gået 12 år fra opnåelsen af ret 

til folkepension. 

Sådanne medlemmer bevarer fuld medlemsret efter 

vedtægterne. 

 

 

 

 


