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Budget 2019 - HLF 

I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og et overslagsbudget 
for det efterfølgende år, 2020. Budgettet er førstebehandlet 28.november 2018, 2.behandlet og 
endeligt vedtaget af kredsstyrelsen 6.februar 2019. 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. 
 
Vi har en god økonomi med en solid egenkapital, og en fornuftig balance mellem indtægter, og de 
administrative og driftsmæssige udgifter. De senere år har vi reduceret i antallet af 
kredsstyrelsesmedlemmer og i frikøbet, men må sande at vi nok har været en kende for 
optimistiske. Vi har ganske enkelt haft for mange opgaver i 2018 til den tid, vi havde reduceret til. 
Så hvor konsekvenserne af de seneste generalforsamlingsbeslutninger vedrørende 
kontingentstigning og reduktion af kredsstyrelsen har haft den ønskede økonomiske virkning, har 
det desværre også betydet, at vi nok har skåret for langt ind i benet. Derfor indeholder 
budgetoplægget justeringer, der tager højde for den udfordring. Når det er sagt, har vi lave 
omkostninger pr. medlem til at drive kontoret og administreringen af foreningen, for vi har 
naturligvis også fortsat haft for øje at være sparsomme i hverdagen og for at driftsoptimere. 
 
INDTÆGTER 
 
KONTINGENT 
 Et stadigt dalende medlemstal betyder, at vi igen i år budgetterer med færre 

indtægter end de foregående år. I år baseres indtægten på 510 årsmedlemmer i 
fraktion 1+2 og 110 pensionister. Tilbage i 2007 var der 108 medlemmer flere i 
fraktion 1+2, og når hvert enkelt medlem årligt lægger dkk.3.300 til HLF, kan det alt 
andet lige mærkes, at indtægterne reduceres betydeligt. Det stiller krav til vores 
disponeringer i alt, hvad vi foretager os, når udgangspunktet er uændrede 
kontingentsatser. 

 
ADM.GEBYR – SÆRLIG FOND  

Vi hæver administrationsgebyret fra Særlig Fond til det tidligere niveau på dkk.30.000 
årligt. 

 

INDTÆGTER 2017 2018 2019 2020 

Kontingenter HLF     1.765.664             1.740.118             1.720.000       1.710.000  

Renteindtægter, driftskonto                108                         225                     1.000               1.000  

Alle obligationer, HLF            6.018                   16.576                            -                        -    

AKUT fond        276.797                335.983                 275.000           290.000  

Administration Særlig Fond          20.000                   20.000                   30.000             30.000  

Retur SKAT, Kontorhold mv            2.000                 -63.796                            -                        -    

Indtægter i alt 2.070.586             2.049.106  2.026.000  2.031.000  
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UDGIFTER 
PERSONALE 

KS HONORAR + OK pension  
Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til 
vedtægternes § 10. Reguleringsprocenten pr.1.januar 2019 er 1,377253. 

 
FRIKØB + PENSION 

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage 
deres arbejde i HLF. Både på GF2016 og GF2018 har vi vedtaget budgetter med 
reduktion af Kredsstyrelsens frikøb, senest med 150 t/år i GF2018. Det har dog vist sig 
at være for meget. Frikøbet til Helsingør kommune er i 2018 baseret på 3900 
arbejdstimer. KS forslag for GF2019 lyder på 4025 timer årligt til en timepris på 
dkk.290 (inkl. pension), hvilket giver en årligt udgift på dkk.. 

 

PERSONALE 2017 2018 2019 2020 

KS - KS honorar        -228.684            -231.242             -236.000          -240.000  

KS - KG løn      -101.013              -25.288                      -     

KS - OK pension        -19.502               -19.199               -21.000             -22.000  

KS - KG pension        -18.122                 -4.537                       -      

TR honorar        -15.470              -13.910               -15.000             -15.000  

Honorarer - eksterne oplægsholdere        -20.983                 -2.376               -15.000            -25.000  

Kørsel           -7.848               -13.940               -13.000             -13.000  

Diæter           -7.717                 -9.413               -10.000            -10.000  

Frikøb til Helsingør kommune - løn       -1.016.996        -1.059.875          -1.160.000       -1.165.000  

Lønsumsafgift           -6.548                 -4.859                  -1.000                      -    

Løn, øvrige ansatte (rengøring)        -16.200              -16.740               -19.000             -19.000  

Rengøring, løndel          16.200                16.740                 19.000              19.000  

Møder honorarandel mv.          20.983                  1.910                 15.000              25.000  

Løn i alt -1.421.899         -1.382.730  -1.456.000  -1.465.000  

 
KONTOR 

DE 4 FØRSTE KONTI 
Da vi overtog lejligheden, hvor HLF’s kontorer har til huse i 2013, havde vi året før haft 
en udgift på cirka dkk.100.000. I 2018 var HLF’s udgift knap dkk.84.000. Nu hvor 
kassekreditten er afviklet, vil den fremtidige udgift være omkring dkk.80.000 inkl. 
forbrug. Alt i alt, kan vi kun være tilfredse med vores investering. Også set fra et 
økonomisk perspektiv. 

 
ADMINISTRATION 

GEBYR OG AFGIFTER 
Jeg har flyttet renterne til SF for det lån, vi har delfinansieret lejligheden med, til 
renteudgiftskontoen under kontor. 
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KONTOR 2017 2018 2019 2020 

Husleje - Fælles bidrag        -19.247                -19.247                 -20.000              -20.000  

Renteudgifter - kassekredit         -10.421                -13.349                    -9.000                -9.000  

Ejendomsskat           -9.209                   -9.209                 -10.000              -10.000  

Forbrug - el, vand, varme        -36.951                -41.601                 -40.000              -40.000  

Vinduespudser           -2.616                   -2.492                    -3.000                -3.000  

Rengøring        -16.460                -17.142                 -20.000              -20.000  

Avis & Licens           -8.464                -10.860                 -11.000              -11.000  

IT, mobil og telefoni           -9.167                   -6.782                    -8.000                -8.000  

Opslagsværker & Bøger        -10.160                   -8.745                 -10.000              -10.000  

Kontorartikler/småanskaffelser           -1.172                   -4.920                    -5.000                -5.000  

Kopimaskine        -13.269                -14.865                 -12.000              -12.000  

Kontor i alt -137.134              -149.212  -148.000  -148.000  

         

ADMINISTRATION 2017 2018 2019 2020 

Forsikringer           -4.283                   -4.128                    -5.000                -5.000  

Multidata           -8.835                   -9.209                    -7.500                -8.000  

Revisor           -5.625                   -5.000                    -5.000                -5.000  

Advokat, hensættelse                   -                                -                           -    

Gebyrer og afgifter, LEI-kode           -7.783                -10.522                    -3.000                -3.000  

Centralopkrævning        -31.816                -29.004                 -30.000              -30.000  

Porto                   -                             -                              -                           -    

Administration i alt -58.341                -57.863  -50.500  -51.000  

 
 

KREDSARRANGEMENTER 

 
FAGLIG KLUB 
Vil vi gerne opfordre til, at skolerne fortsat gør 
stor brug af Faglig Klub, da vores fællesskab 
og høje medlemsengagement er en af vores 
helt store styrker i Danmarks Lærerforening. 
Vi håber, at alle medlemmer ser Faglig Klub 
som et naturligt forum for drøftelser og oplæg 
om skolepolitiske og ansættelsesmæssige 
forhold. Derfor afsætter vi fortsat en god sum 
til formålet og håber dermed på at bidrage til 
at se mange medlemmer til Faglig Klub. 
 
TR & KS 
Vi ønsker fortsat stor aktivitet fra og 
deltagelse af vores TR og KS, og disponerer 
derfor derefter i budgettet.  
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KREDSARRANGEMENTER 2017 2018 2019 2020 

Faglig Klub         -3.831          -4.434            -5.000                   -5.000  

Medlemskursus        -35.144     -100.000          -81.477              -100.000  

TR møder/kurser    -124.151     -102.905        -140.000              -100.000  

KS møder/kurser       -38.703        -41.668          -60.000                -50.000  

AMR møder             -349          -1.056                -500                      -500  

Forhandlinger             -576              -777            -1.000                   -1.000  

Generalforsamling         -5.948          -5.421            -7.000                   -8.000  

Medlemsmøder       -11.361          -2.244            -5.000                -10.000  

Fraktion 4       -16.075        -19.223          -20.000                -20.000  

Kreds.arr. i alt -236.138     -277.727  -319.977  -304.500  

 
 
 

 
 
 
ANDRE UDGIFTER 

ISTANDSÆTTELSE 
I december 2017/januar 2018 fik vores vinduer et tiltrængt løft og blev slebet og 
malet. Det har virkelig pyntet og forlænget levetiden 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 til at blive udskiftet. Der afsættes penge til formålet. 
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ANDRE UDGIFTER 2017 2018 2019 2020 

PR, Gaver & Repræsentation        -21.997                -23.259                 -23.000              -23.000  

Vedligehold, hensættelse                   -                                -                -10.000  

Istandsættelse/vedligehold        -45.000                   -2.391                            -                           -    

FAK kontingent        -56.600                -49.875                 -50.000              -50.000  

Inventar, (telefon, borde, stole)           -6.624                -18.675                 -20.000              -20.000  

Inventar, til hensættelse        -10.908                           -                              -                           -    

Andre udgifter i alt -141.129                -94.199  -93.000  -103.000  

 
 
 
KONKLUSION 

Budgettet for 2018 afspejler en sund forening, der tager hensyn til de 
medlemsudviklingsudfordringer vi står over for. Samlet set budgetteres der med et 
underskud på godt dkk.41.000, da vi har rigeligt egenkapital at give af. Med disse ord 
overdrager jeg det fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse. 
 

    

REGNSKAB 

2017 

REGNSKAB 

2018 

BUDGET 

2019 

OVERSLAG 

2020 

Indtægter 

 

2.050.586 2.049.106 2.026.000 2.031.000 

Løn   -1.421.932 -1.382.730 -1.456.000 -1.465.000 

Kontor   -135.961 -149.212 -148.000 -148.000 

Administration   -39.513 -57.863 -50.500 -51.000 

Kredsarr. & Øvrige udgifter -377.265 -371.926 -412.977 -407.500 

RESULTAT HLF   75.912 87.376 -41.477 -30.500 

 
 
 


