
Budget 2018 - HLF 
Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 

 
2017 har været et år, hvor vi har fået stabiliseret vores økonomi. Konsekvenserne af de seneste 
generalforsamlings beslutninger vedrørende kontingentstigning og reduktion af kredsstyrelsen, har 
haft den ønskede økonomiske virkning. Desuden har vi haft fortsat øje på at være sparsomme og 
driftsoptimere.  
 
I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og 
overslagsbudgetter for de efterfølgende år, 2019 og 2020. Budgettet er førstebehandlet 
6.december 2017, 2.behandlet 10.janaur 2018 og endeligt vedtaget af kredsstyrelsen 31.januar 
2018. Det er fortsat opdelt i 6 områder – 1 område til indtægter og 5 til udgifter. Desuden har 
Særlig Fond sit eget budget og regnskab, som kredsens eksterne revisor, Palle Mørch, reviderer. 
 
 
INDTÆGTER 
 
KONTINGENT 
 Et stadigt dalende medlemstal betyder vi igen i år budgetterer med færre indtægter 

end de foregående år. I år baseres indtægten på 510 årsmedlemmer i fraktion 1+2 og 
120 pensionister. I 2008 havde vi 638 fraktion 1+2 medlemmer. Det kan alt andet lige 
mærkes, når indtægterne reduceres så betydeligt (et enkelt medlem lægger årligt 
dkk.3.300 til HLF). 

 
OBLIGTIONER 
 Efter flere år med støt vigende indtægter, som følge af mindre udbytte og afkast af 

vores investeringer, besluttede kredsstyrelsen i 2017, at omlægge vores investeringer. 
Vi har allerede i indeværende år fået besked om at afkastet er 3-doblet. Det ses 
tydeligt på budgetteringen. 

 
AKUT FOND  

Helsingør kommune henter forsat AKUT-refusion i det omfang de kan. Vores andel af 
AKUT er dermed under pres. 

 

 



 
 
UDGIFTER 
 
PERSONALE 

KS HONORAR + OK pension  
Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til 
vedtægternes § 10. Da Katja Gottlieb ikke genopstiller, bortfalder hendes løn fra 
1.april. Til gengæld vil det igen figurere på kontoen for frikøb. 

 
TR HONORAR  

Vi forventer, at kan blive nødvendigt at indkalde TR til møde lidt mere grundet den 
pågående overenskomstsituation. 

 
HONORAR - EKSTERNE 

I de år hvor vi afholder medlemskursus, bruger vi altid flere penge på eksterne 
honorar end ellers. Desuden påtænker vi at afholde flere medlemsarrangementer. 
 

FRIKØB + PENSION 
Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage 
deres arbejde i HLF. I praksis betyder det, at foreningen svarer arbejdsgiver den 
lønsum, som arbejdstiden modsvarer. Beslutningen om at reducere antallet af 
frikøbstimer til kredsen truffet på GF 2016, betød en reduktion af udgifterne. I dette 
budgetoplæg lægges der op til en yderligere reduktion på 150 t/år.  
 

LØNSUMSAFGIFT  
Er igen aktuel, da vores samlede udgifter til ansatte i 2017 oversteg dkk.80.000. Men 
nu hvor Katja udtræder, kan vi igen afmelde afgiften.  

 

 



RENGØRING 
Da vores rengøringsdame fylder 18 i år, yder vi en lønstigning på 35 kr./t. Hun følger 
forsat de overenskomstaftale rammer for rengøringsmedarbejdere. 
 

 
KONTOR 

DE 4 FØRSTE KONTI 
Da vi i 2013 overtog lejligheden i Stengade, hvor HLF har til huse, havde vi året før haft 
en huslejeudgift på cirka dkk.100.000. I 2017 er HLF’s udgifter til kontor faldet til knap 
dkk.76.000. Vores renteudgifter vil fortsat dale, da vi år efter år, skærer ned på den 
kassekredit vi etablerede ved købet. Alt i alt, kan vi kun være tilfredse med den 
udvikling. 

 
VINDUESPUDSER 

Vinduespudsning, foretages kvartalsvis, inde som ude. Udgiften har tidligere ligget på 
forbrugskontoen. 

 
 

 
 
ADMINISTRATION 

REVISION 
Jeg har lagt lidt til, således jeg kan hente råd og vejledning hos revisor, når det 
skønnes nødvendigt. 
 

GEBYR & AFGIFTER 
Denne konto bærer præg af, at der nogle gange opstår uforudsete udgifter på 
gebyrer. I 2017 skulle alle virksomheder med investeringer have en LEI-kode, 
foreningerne skulle registrere reelle ejere, mv. Summa summarum er, at vi øget gebyr 
kontoen lidt. 

 



 
 
KREDSARRANGEMENTER 

FAGLIG KLUB 
Vil vi gerne opfordre til, at skolerne fortsat gør stor brug af Faglig Klub. Vores 
fællesskab og høje medlemsengagement er en af vores helt store styrker. 
Kredsstyrelsen er ikke et sekund i tvivl om, at det ikke er uvilje der afholder 
medlemmerne fra at deltage. Vi vil dog gerne understrege, at vi håber alle 
medlemmer ser Faglig Klub, som et naturligt forum for drøftelser om skolepolitiske og 
ansættelsesmæssige forhold. Derfor afsætter vi lidt flere midler end sidste år til 
formålet. 

 
 

 
 
ANDRE UDGIFTER 

ISTANDSÆTTELSE 
I december 2017 fik vores vinduer et tiltrængt løft og blev slebet og malet. Det har 
virkelig pyntet og forlænget levetid på vores vinduer. Vi har forsat et toilet i stueplan, 
der trænger til istandsættelse. Dette tages der højde for i overslagsårene. 

 
INVENTAR  

Kredsstyrelsen forventer løbende at udskifte mobiltelefoner, indkøbe nye stole til 
mødelokalet og lign. småfornødenheder, hvorfor der afsættes penge i budgettet til 



dette. I år håber vi at kunne indkøbe nye stole til mødelokalet, da de i høj grad 
trænger. Der afsættes penge til formålet. 

 

 
 
 
SÆRLIG FOND 

Kredsstyrelsen har også i SF omlagt vores værdipapirer. Det har betydet et større 
afkast i indeværende år. Endvidere er vi ramt af konflikt, og har derfor afsat 
dkk.30.000 til omkostninger i den forbindelse. 
 

KONKLUSION 
Budgettet for 2018 afspejler en sund forening, der tager hensyn til de 
medlemsudviklings udfordringer vi står over for. Samlet set budgetteres der med et 
beskedent overskud på dkk.3.500. Med disse ord overdrager jeg det fremlagte 
budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse. 

 
//MS 


