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REGNSKAB 2018 - HLF 
Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen  

Generelt 
Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter, og er opdelt i et særskilt regnskab for 

driften og for Særlig Fond. Resultatet og egenkapitalen skal dog ses som et samlet 

hele, da de i juridisk forstand tilsammen udgør Helsingør Lærerforening, omend de er 

opgjort enkeltvis i årsrapporten. Regnskabet, der nu fremlægges, revideres af de 

generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og er underlagt en gennemgang af 

kredsens eksterne revisor, Palle Mørch. Palle er statsautoriseret revisor i 

revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen, og reviderer også DLF’s regnskaber og en stor 

del af de mange andre kredse i DLF. Palle har desuden overtaget revidering og 

udarbejdelse af årsrapporten for Særlig Fonds regnskab, i henhold til foreningens 

vedtægter om Særlig Fond § 14. 

Det er Kredsstyrelsens hensigt, at regnskabet skal være så enkelt og ligetil for 

medlemmerne at læse, som overhovedet muligt. Årsregnskabet er godkendt til 

revision og denne tekst gennemgået på KS-mødet 6.februar 2019. Endvidere er 

regnskab/budget behandlet på kredsstyrelsens møder løbende over året (9.maj, 

3.oktober, samt 28.november). Alle bilag, kontoudtog og månedsopgørelser er frit 

tilgængelige på kredskontoret. Formanden og kassereren har adgang til Netbank og 

hver et dankort til foreningens driftskonto, og er gensidigt forpligtet til at følge 

forbruget på kredsens bankkonti. Formanden påser med jævne mellemrum, at der er 

overensstemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores 

revisorer og almindelig god foreningspraksis.  

Generalforsamlingen vil indeholde en fremlæggelse af regnskabet, samt et 

budgetforslag for 2019 og et budgetoverslag for regnskabsåret 2020. I år vil 

Regnskab 2018 fremlægges på generalforsamlingen pkt.4, og Budget 2019, samt 

overslagsbudgettet for 2020 bliver fremlagt under dagsordens pkt.6. Begge 

budgetforslag er behandlet, fremlagt og drøftet på KS mødet, 28.november 2018, 

samt 2.behandlet og indstillet til generalforsamlingens godkendelse 6.februar 2019.  

 

ÅR REGNSKAB BUDGET 1 BUDGET 2 
 

2019 
 

REGNSKAB 2018 ENDELIGT BUDGET 2019 OVERSLAGSBUDGET 2020 
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Kritisk revision 
HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens 

kritiske revisorer, onsdag 27.februar 2019. På mødet deltog kritisk revisor og TR på 

Gurrevejens Skole, Helle Schackinger, og kritisk revisor og TR på Skolen ved 

Rønnebær Allé, Jesper Petersen. Fra HLF deltog formand Vera Sandby Hansen og 

kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen. De kritiske revisorer gennemgik foreningens 

regnskab, kontrollerede at bankkonti og regnskab stemte overens, blev præsenteret 

for en gyldig forsikringsoversigt, samt en inventarliste opgjort januar 2019. 

Foreningens regnskab blev herefter godkendt til fremlæggelse for 

generalforsamlingen. 

Indledning 
I min indledning vil jeg særligt fremhæve to forhold, der har haft betydning for årets 

regnskab. Ingen forening uden medlemmerne, så helt naturligt ligger mit afsæt i 

medlemsgruppens størrelse. Ved indgangen til 2019, har vi 127 færre medlemmer 

end tilbage i januar 2007. Heraf er 108 medlemmer fra fraktion 1+2 og de restende 9 

i fraktion 4. For netop at imødekomme de vigende kontingentindtægter, har vi de 

seneste år skåret i antallet af frikøbstimer, og dermed reduceret betragteligt i 

primærudgiften i driften.  Tilpasningen har haft den ønskede økonomiske effekt, men 

det kan også mærkes på arbejdspresset, at vi har reduceret arbejdskraften i 

kredsstyrelsen.  
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Det næste forhold jeg vil fremhæve vedr. vores afregning af frikøb overfor Helsingør 

kommune. I starten af året meddelte kommunen nemlig, at den ville ændre 

opkrævningspraksis og fremover afregne frikøbet til kredsstyrelsens medlemmer hver 

måned. Det betød, at vi måtte ud og ændre vores finansiering af lejligheden for at 

skaffe den nødvendige kapital fordelt jævnt over året. Med et større behov for penge 

her og nu, besluttede vi at sælge vores værdipapirer i driften, så vi slap for at skulle 

låne pengene i banken. Derimod måtte vi bære et større kurstab.  

I de følgende afsnit vil jeg dykke dybere ind i de konti, hvor jeg har bemærkninger at 

tilføje. Eventuelle spørgsmål til regnskabet, kredsens regnskabspraksis, de konti jeg 

ikke her omtaler eller andet, er naturligvis meget velkomne på foreningens 

generalforsamling 28.marts 2019. 

 

Indtægter 

100 - Kontingenter HLF 

Vi ligger meget stabilt medlemsmæssigt, trods færre lærere i kommunen. Dog melder 

flere pensionister sig ud end tidligere. Selv siger den gruppe, at de har så travlt en 

tilværelse, at de ikke har tid (eller overskud) til at være med i lærerforeningens 

pensionistaktiviteter. Men da vi havde forventet og budgetteret med et fald begge 

steder, går vi ud af året højere end budgetteret. 

Den opmærksomme læser vil endvidere bemærke, at overenskomstforhandlinger af 

den svære slags, har en positiv indvirkning på medlemsudviklingen. Det ses både i 

2013 og 2018, hvor kurven ’knækker’.  

I skrivende stund (31.januar) har vi 643 medlemmer. 

Fraktion 
Antal pr.  

1/1 2018 

Antal pr.  

1/1 2019 

Ændring fra 

1/1 2018 

1 494 496 +2 

2 27 26 -1 

4 123 116 -7 

5 0 0 0 

6 0 3 +3 

 

102 - Obligationer 

Vi har som sagt solgt vores beholdning i august, og fremover vil vi derfor ikke have et 

udbytte. Tabet ved salget er opført på konto 106. 

103 - AKUT 

I år har vi kunnet hente flere penge i AKUT-fonden end vi havde budgetteret med. Det 

betyder at vores aktiviteter i kredsen finansieres af AKUT midlerne og det er vi glade 
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for. Men alligevel vil jeg også fremover være relativ tilbageholden med optimismen i 

forhold til størrelsen af refusion fra AKUT. 

 

105 - Adm.gebyr SF 

Beløbet udgør det administrationsgebyr vi afkræver SF for at håndtere deres 

regnskab, beholdning mv. 

 

106 - Kursregulering SF 

I forbindelse med salget af vores værdipapirer fik vi et kurstab. Værdipapirerne har 

siden vi købte dem stået opført til anskaffelsessum, og ikke været værdireguleret. 

Derfor er kurstabet et udtryk for den værdipairerne havde på salgsdagen. 

 

Konto-
nummer 

Tekst Beløb 
Budget 
 2018 % 

  *** INDTÆGTER - HLF ***       

100 Kontingenter HLF  kr.        1.740.118,00  1.725.000 100,9% 

101 Renteindtægter  kr.                   224,93  100 224,9% 

102 Værdipapirer  kr.              16.575,54  7.000 236,8% 

103 AKUT fond  kr.            335.983,34  290.000 115,9% 

104 Øvrige indtægter  kr.                              -    

  105 Administrationsgebyr SF  kr.              20.000,00  20.000 100,0% 

106 Kursregulering  kr.            - 63.795,76  

 
  

 
INDTÆGTER I ALT  kr.          2.049.106 -2.042.100 100,3% 

 

Udgifter 
PERSONALE 

1001 & 1002 - KS honorar & pension 

Kredsstyrelsesmedlemmernes honorar er fastsat i vedtægternes § 10 og følger fint det 

budgetterede. 

 

1003 - TR løn 

Vi oplever tydeligt at også vores tillidsrepræsentanter har mange opgaver i 

hverdagen, der presser sig på. Det betyder at færre tillidsrepræsentanter deltager i 

vore møder og det giver et mindre forbrug på kontoen end forventet.  

1004 - Honorarer 

Vi har ikke så mange udgifter på denne konto, på nær kørsel i forbindelse med ABC 

mødet i Hillerød, samt honoraret til dirigenten på generalforsamling. 

 

1005 & 1006 – Kørsel & diæter 

Udgiften til begge konti bærer præg af stor aktivitet i kredsen og samlet set lander vi 

godt dkk.3.000 over budget. Kredsstyrelsens medlemmer, TR og medlemmer, der 

deltager i arrangementer gennem DLF (fx medlemsmøder), kan få godtgjort deres 
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udgifter til kørsel efter statens takster. Vi opfordrer altid til samkørsel, så vi ikke har 

unødige udgifter. 

1007 – 1010 – Frikøb/pension (HLF & FAK) 

Da Helsingør kommune har ændret praksis 

i forbindelse med opkrævning af frikøb, 

bliver den regnskabsopbygning vi har nu 

overflødig. Der er ikke længere behov for, 

at vi hensætter løbende, da vi opkræves 

månedligt. Jeg har derfor slået alle konti 

sammen, så vi fremover kan aflæse 

omkostningen for frikøbet direkte i 

regnskabets konto 1007. I år er udgiften 

en del lavere en budgetteret, da vi har 

reduceret frikøbet i forhold til tidligere.  

Det kan vi godt mærke og vi kommer nok til at forholde os til det i kommende 

budgetter. Endvidere er udgiften i år også præget af, at vi ikke har skullet afregne 

optjent ferie o.lign ved fratrædelse af kredsstyrelsesmedlemmer, da dette var 

indeholdt i Katja Gottliebs løn. Alt i alt betyder det, at vi, i sammenligning med de 

foregående år, har en relativ beskeden udgift på kontoen. 

1503 – Lønsumsafgift 

Dette års afregning for lønsum, bliver formentlig også den sidste i et stykke tid. Vi 

kommer nemlig igen unders SKAT’s grænseværdi for indbetaling af lønsumsafgift og 

jeg forventer at afmelde lønsumsafgift afregning først i det nye år. Jeg skal også 

nævne, at lønsumsafgiften for 2018 også øvrigt lønsumsafgiften for 4.kvartal 2017. 

Dette var der taget højde for i budgetteringen og vi lander under budget. 

 

Konto-
nummer 

 Tekst Beløb 
Budget 
2018    % 

  PERSONALEOMKOSTNINGER       

1001 KS honorar  kr.             231.242,40  230.000 100,5% 

1002 KS pension  kr.               19.199,09  20.000 96,0% 

1003 TR honorar  kr.               13.910,00  18.000 77,3% 

1004 Honorar/kørsel til eksterne  kr.                 2.376,22  20.000 11,9% 

1005 Kørsel  kr.               13.940,17  10.000 139,4% 

1006 Diæter  kr.                 9.413,18  10.000 94,1% 

1007 Frikøb  kr.          1.059.875,17  1.137.000 93,2% 

1500 Løn, KS medlem  kr.               25.287,78  27.500 92,0% 

1501 Pension, KS medlem  kr.                 4.536,63  5.000 90,7% 

1502 Løn, Rengøring  kr.               16.740,00  17.500 95,7% 

1503 Lønsumsafgift  kr.                 4.859,00  5.000 97,2% 

 PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT  kr.         1.382.729,64       1.462.500                   94,5% 

År Bruttotimer 
Reduktion ift. 

2015 

2015 4325 - 

2016 4025 300 timer / 6,9 % 

2017 3975 350 timer / 8,1 % 

2018 3900 425 timer / 9,8 % 
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KONTOR 

2000 - 2003 – Ejerforening, renteudgift, Ejendomsskat, Forbrug – el, vand, varme 

Vores årlige udgift til vores dejlige kontor i Stengade udgør i 2018 dkk. 83.406 

inklusivt forbrug. Vi har haft nogle meget kolde måneder i 2018, som udløste en 

ekstra varmeregning, så vi går lidt over budgetteret. Desuden har vi lidt flere udgifter 

til renter, da vi have et større likviditets behov i foråret i forbindelse med 

medlemskurset i marts end budgetteret. Men vi skal glæde os over fortsat at bo 

billigere end da vi boede på Ole Rømers vej, hvor den årlige udgift var omkring dkk. 

100.000 i 2012. 

 
 

2007 – IT, samt Mobil & telefon 

Vi har udgifter for beskedne dkk.7.000, hvilket er glædeligt, da vi omlagde telefonien 

sidst i 2017 fra TDC til Telia, netop med den gevinst for øje. Beløbet omfatter telefon 

på kredsen, telefonsvarer via viderestilling, formandens mobiltelefon, stationært og 

trådløst bredbånd på kredsen og et 4G-abonnement på en iPad. Udgifterne er dermed 

næsten halveret i forhold til 2015, og blot en tredjedel af udgiften i 2012. 

2009 – Kopimaskine 

Vi har skiftet kopimaskine i løbet af året og har fået en driftsmæssig billigere maskine, 

men det har kostet os dkk. 2.500 i oprettelse.  

Konto-
nummer 

Tekst Beløb 
Budget 
2018    % 

  KONTOROMKOSTNINGER       

2000 Ejerforening  kr.               19.246,52  20.000 96,2% 

2001 Renteudgift til kassekredit  kr.               13.349,37  10.000 133,5% 

2002 Ejendomsskat  kr.                 9.209,05  10.000 92,1% 

2003 Forbrug - el, vand, varme  kr.               41.601,24  37.000 112,4% 

2004 Vinduespudser  kr.                 2.492,00  3.000 83,1% 

2005 Rengøring  kr.               17.141,85  18.500 92,7% 

2006 Avis og licens  kr.               10.860,19  10.000 108,6% 

2007 IT, mobil og telefon  kr.                 6.781,87  10.000 67,8% 

2008 Opslagsbøger og -værker  kr.                 8.745,00  10.000 87,5% 

2009 Kopimaskine  kr.               14.864,95  13.000 114,3% 

2010 Småanskaffelser & kontorartikler  kr.                 4.919,76  5.000 98,4% 

 
KONTOROMKOSTNINGER I ALT  kr.             149.211,80  146.500 101,9% 
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ADMINISTRATION 

3000 – 3006 

Samlet set ligger gruppen under budget, men en konto skiller sig ud, da konto 3004 

lander noget over budget. Jeg vil derfor lige dykke et spadestik længere ned i den. 

Udgifterne på kontoen fordeler sig som vist i cirkeldiagrammet herunder. Som det 

fremgår udgør langt hovedparten af udgiften ’Lånegebyr 2018’. Teksten dækker over 

det gebyr HLF betaler Særlig Fond hvert år (indtil august 2018 dkk. 6.000/året), for at 

bidrage til finansieringen af købet af kredskontoret tilbage i 2013. Da vi i sommer fik 

ændret opkrævningskadencen for vores frikøb, forøgede vi bidraget i Særlig Fond fra 

dkk.600.000 til dkk. 870.000 for at frigive likvide midler nok til ikke at være i 

underskud på driftskontoens kassekredit. På den måde kunne vi både undgå 

renteudgifter til kassekreditten og bidrage til Særlig Fonds fortsatte udvikling. 

3004 – Gebyrer & afgifter 

 

 

Samlet set ser udgifterne på gruppens konti således ud: 

Konto-
nummer 

 Tekst Beløb 
Budget 
2018         % 

  ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER       

3000 Forsikringer  kr.                 4.127,95  5.000 82,6% 

3001 Bluegarden & BS  kr.                 7.611,25  9.000 84,6% 

3002 Revisor  kr.                 5.000,00  6.000 83,3% 

3003 Advokat  kr.                              -    0 
 3004 Gebyrer & afgifter  kr.               12.119,80  8.000 151,5% 

3005 Centralopkrævning  kr.               29.004,00  31.500 92,1% 

3006 Porto  kr.                              -    100 0,0% 

 
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER    kr.               57.863,00  59.600 97,1% 

Regnskabsprogram

Regnskabsprogram - budgetmodul

DK hostmaster

Gebyr

Kurtage

LEI kode

Depotgebyr

Lånegebyr 2018
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KREDSARRANGEMENTER 

4000 – Faglig Klub 

Tillidsrepræsentanterne er blevet endnu bedre til at afholde Faglig Klub og hente 

refusion for udgiften hos os – 12 forskellige Faglige Klubber har benyttet sig af den 

mulighed i 2018. Det er vigtigt for kredsstyrelsen, at medlemmerne oplever Helsingør 

Lærerforening er tæt på i hverdagen, og vi er derfor meget glade for at vores 

tillidsrepræsentanter giver medlemmerne mulighed for at drøfte fagpolitik i en lokal 

kontekst. Så stor ros til tillidsrepræsentanterne for deres indsats derude! 

 

 

4001 – Medlemskursus 

Årets medlemskursus blev afviklet i marts 2018 på Hotel Frederiksdal i Lyngby 

og herfra skal lyde en stor tak til de 78 lærere, der havde valgt at bruge en del 

af deres weekend i selskab med andre lærerkollegaer fra Helsingør kommune. 

Kurset afvikles i lige år og vi hensætter dkk. 100.000 årligt for at fordele 

udgifterne jævnt over regnskabsårene. I 2018 kostede kurset samlet set dkk. 

181.476,50 og vi kan dermed hensætte lidt mindre næste år. 
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4002-4003 – TR møder/kurser & KS møder/kurser 

Vi har på begge konti en mindre budgetoverskridelse. Det skyldes stor aktivitet og høj 

deltagerandel på vores lokale kurser (TR kursus og Store Kursus) blandt vore 

tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer, og det er vi glade for. 

 

4006 – Medlemsmøder 

Udgifterne til medlemsmøder har været noget lavere end budgetteret, trods en god 

aktivitet over året. Kontoen rummer udgifterne til 2 medlemsmøder i forbindelse med 

OK18 i marts, et velbesøgt seniormøde om pension, efterløn og nedsparring i april og 

vores traditionelle løntjekmøder på skolerne og kredskontor i løbet af efteråret. Vi har 

dog ikke haft indkøbt dyre oplægsholdere udefra, og det kan ses på regnskabet. 

 

4008 – Sommerudflugt, frak.4 

Vores 115 medlemmer i 

fraktion 4, har et  aktivt 

udvalg bestående af Vera 

Højgaard & Susanne Risom, 

der sammen med Christina 

W. Gjerding og jeg har 

planlagt og afviklet tre 

arrangementer i 2018. Først 

en påskefrokost med et 

indledende foredrag, 

dernæst ’kronjuvelen’ den 

årlige sommerudflugt, som i 

år gik til Møn og endelig en 

julefrokost med pakke-legs-

gaveregn. Tak for indsatsen 

til både Vera Højgaard og Susanne, og ikke mindst til de pensionerede medlemmer, 

som valgte at bruge en dag eller to i løbet af året med HLF - Fraktion 4. 

Konto-
nummer 

 Tekst Beløb 
Budget 
2018            % 

  KREDSARRANGEMENTER       

4000 Faglig Klub  kr.                 4.433,75  5.000 88,7% 

4001 Medlemskursus  kr.             100.000,00  100.000 100,0% 

4002 TR møder/kurser  kr.             102.905,36  95.000 108,3% 

4003 KS møder/kurser  kr.               41.667,54  40.000 104,2% 

4004 AMR møder  kr.                 1.055,83  500 211,2% 

4005 Øvrige møder og forhandlinger  kr.                     777,23  1.000 77,7% 

4006 Medlemsmøder  kr.                 2.243,65  10.000 22,4% 

4007 Generalforsamling  kr.                 5.420,62  7.000 77,4% 

4008 Fraktion 4  kr.               19.222,92  20.000 96,1% 

 
KREDSARRANGEMENTER I ALT  kr.             277.726,90  278.500 99,7% 
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ØVRIGE OMKOSTNINGER 

5000 – Repræsentationer, PR & gaver 

I 2018 har Helsingør Lærerforening haft følgende udgifter på kontoen, der alle er 

under beskatningsgrænsen: 

 

 den årlige revisionsmiddag 

 promovering af begivenheder på Facebook 

 gaver til afgående tillidsrepræsentanter 

 en gave til en afgående skoleleder 

 julegave til vores rengøringsassistent 

 julegaver til tillidsvalgte i HLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5002 – Inventar 

Vi mangler fortsat at købe stole til mødelokalet. Derimod har vi indkøbt mobiltelefon, 

iPad, samt en ny PC, da en af vores nuværende, ifølge IT-afdeling i DLF, trænger til 

udskiftning. Alt i alt er der ikke penge til stole i dette regnskab, uden en 

budgetoverskridelse, så jeg foreslå vi tager den med til næste regnskabsår. 

 

Konto-
nummer 

 Tekst Beløb 
Budget 
2018            % 

  ØVRIGE OMKOSTNINGER       

5000 Repræsentation, PR & gaver  kr.               23.259,00  22.000 105,7% 

5001 Vedligehold  kr.                 2.390,63  3.000 79,7% 

5002 Inventar  kr.               18.674,50  20.000 93,4% 

5003 Kontingent FAK  kr.               49.875,00  52.500 95,0% 

  ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT  kr.               94.199,13  97.500 96,6% 

5001 – Vedligehold 

I januar 2018 blev 

renoveringen af 

kredskontorets 

vinduer færdig, og 

vi betalte den 

sidste sjat af 

arbejdet.  

Resultatet er flot, 

synligt forandret 

og forhåbentligt  

langtidsholdbart! 
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KONKLUSION 

Vi kommer ud af 2018 regnskabet med et pænt overskud, da vi har holdt vores 

udgifter relativt under budgetteret og haft flere indtægter end forventet. Vores 

egenkapital på driften kommer endnu en gang godt styrket ud af året 2018 og er nu 

knap 760.000.  

Vi har, som jeg tidligere har redegjort for, haft et par større omvæltninger i året, men 

alligevel formået at træffe forsvarlige beslutninger, der konsoliderer vores forening. Vi 

går dermed ud af 2018 med en solid økonomi. 

I langt de fleste udgiftsgrupper går vi under budget og i indtægtsgruppen går vi over: 

      REGNSKAB              BUDGET  

INDTÆGTER 2.049.106  2.050.100 

LØN & HONORAR -1.382.730  1.462.500 

KONTOR -149.212  148.500 

ADMINISTRATION -57.863  59.600 

KREDSARRANGEMENTER -277.727  278.500 

ANDRE UDGIFTER – FAK, VEDLIGEHOLD, GAVER -94.199  97.500 

 ÅRETS RESULTAT - HLF   kr                     87.376  -2.500 

 

Med disse ord vil jeg indstille til, at Årsregnskab 2018 overdrages til godkendelse på 

Generalforsamling 2019 

/MS 


