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REGNSKAB 2019 - 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. De er opgjort 

enkeltvis i hver sin årsrapport. Regnskabet, der nu fremlægges, er revideret af de 

generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og er gennemgået af kredsens eksterne 

revisor, Palle Mørch. Palle er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Edelbo & Lund-

Larsen, der også reviderer DLF’s regnskaber og en stor del af de andre kredse i DLF. 

Palle udarbejder årsrapporten for Særlig Fonds regnskab, og reviderer i henhold til 

foreningens vedtægter om Særlig Fond § 14, regnskabet for denne. 

Årsregnskabet er gennemgået og godkendt til revision på KS-mødet 15.januar 2020. 

Endvidere har regnskab/budget været behandlet på kredsstyrelsens møder løbende 

over året, typisk kvartalsvis. Alle bilag, kontoudtog og månedsopgørelser er frit 

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

hver et dankort til foreningens driftskonto. De er gensidigt forpligtet til at følge 

forbruget på kredsens bankkonti. Det vagthavende KS-medlem, påser ved 

afslutningen af en måneds bogføring, at der er overensstemmelse mellem indestående 

og regnskab. På samme måde påser formanden med jævne mellemrum, at der er 

overensstemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores 

revisorer og almindelig god foreningspraksis. Det er vores ambition at kredsens 

regnskab skal være så let tilgængeligt og læseligt for medlemmerne som muligt. 

Generalforsamlingen vil indeholde en fremlæggelse af regnskabet, samt et 

budgetforslag for 2020 og et budgetoverslag for regnskabsåret 2021. Igen i år vil 

Regnskab 2019 fremlægges på generalforsamlingen pkt.4, og Budget 2020, samt 

overslagsbudgettet for 2021 bliver fremlagt under dagsordens pkt.6. Begge 

budgetforslag er behandlet, fremlagt og drøftet på KS mødet, 4.december 2019. 

Grundet store organisatoriske forandringer i FAK og i kredsen, er budgettet drøftet 

flere gange i løbet af januar og februar. Det forventes at det endelige budget indstilles 

til generalforsamlingens godkendelse 11.marts 2020. 

ÅR REGNSKAB BUDGET 1 BUDGET 2 
 

2020 
 

REGNSKAB 2019 ENDELIGT BUDGET 2020 OVERSLAGSBUDGET 2021 
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Kritisk revision 
HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens 

kritiske revisorer, onsdag 19.februar 2020. 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 2020. Også 

kredsens AKUT regnskab, samt en afstemning af årets lønudgifter blev gennemgået. 

Kredsens regnskab 2019 blev herefter indstillet til godkendelse på den ordinære 

generalforsamling, 20.marts 2020. 

Indledning 
I min indledning vil jeg, som vanligt, fremhæve de to forhold, der har betydning for 

årets regnskab. Kontingentindtægterne og frikøbsudgifterne. 

Ingen forening uden medlemmerne! Så helt naturligt ligger mit afsæt i 

medlemsgruppens størrelse. Ved indgangen til 2020, har vi 140 færre medlemmer 

end tilbage i januar 2010. Heraf er 118 medlemmer fra fraktion 1+2 og de restende 

22 i fraktion 4. Faldet følger i nogen grad elevtalsudviklingen i Helsingør kommune, 

omend der er større fald i antallet af lærere (17,4 % fra 2010-2018), end antallet af 

elever (14,7 % fra 2010-2018). Dette er ikke blot et Helsingør fænomen, men en 

landstendens.  

 

Kontingentindtægterne bruges primært til at svare Helsingør kommune den løn, de 

kredsvalgte koster i frikøb. Men da hele kredsens drift finansieres af 
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medlemskronerne, har vi med dalende medlemstal reelt vi tre muligheder, når vi 

skuer fremad: 

1) Reducere omkostningerne 

2) Tære på egenkapitalen 

3) Øge kontingentet 

Med budget 2019 havde vi lagt op til at tære, da vi budgetterede med et underskud 

på knap dkk. 42.000. Men undervejs i året har vi også formået at reducere i 

omkostningerne, hvilket denne regnskabsberetning vil bære præg af. 

Og som en lille kuriositet kan jeg glædeligt oplyse, at vi ikke længere betaler renter 

på vores kassekredit, og dermed har den rette likviditet. Kassekreditten fik vi 

etableret i forbindelse med købet af kredskontoret i 2013.  

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 20.marts 2020. 

Indtægter 
100 - Kontingenter HLF 

Reduktionen fra 1.jan 2019 til 1.jan 2020 er på 12 medlemmer, og da et medlem rent 

økonomisk svarer til dkk. 3.300 om året, betyder det vi kan forvente knap dkk.40.000 

mindre i kontingentindtægter i 2020. Det betyder også at vi ikke har nået det 

budgetterede, men går godt dkk. 20.000 under budget. Omregnet til medlemmer 

svarer det til ca. 7 færre årsmedlemmer end budgetteret. 

 

I skrivende stund (4.februar) har vi 631 medlemmer. Ved årsskiftet var vi 626 

medlemmer, som var fordelt således: 

Fraktion 
Antal pr.  

1/1 2019 

Antal pr.  

1/1 2020 
Ændring fra 1/1 2019 

1 495 485 -10 

2 26 24 -2 

4 116 114 -2 

5 0 0 - 

6 3 3 - 

 

103 - AKUT 

Ligesom de seneste 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 



4 
 

midlerne og det er vi glade for. Men alligevel vil jeg også fremover være relativ 

tilbageholden med optimismen i forhold til størrelsen af refusion fra AKUT. 

 

104 – Øvrige indtægter 

FTF har i flere år afsat en pulje, som de faglige organisationer kan søge om midler fra, 

til dækning af udgifter der vedrører samarbejdet mellem de andre faglige 

organisationer. Den har vi igen fået lidt fra. 

 

105 - Adm.gebyr Særlig Fond 

Beløbet udgør det administrationsgebyr, vi afkræver Særlig Fond for at håndtere 

regnskabet, beholdning mv. 

 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

       *** INDTÆGTER - HLF ***       

100 Kontingenter HLF 
-

1.698.371,00 
-

1.720.000,00 98,7 % 

101 Renteindtægter, L&S 100-04-19297 -873,68 -1.000,00 87,4 % 

103 AKUT fond -330.999,29 -275.000,00 120,4 % 

104 Øvrige indtægter -1.994,50 0   

105 Administrationsgebyr SF -30.000,00 -30.000,00 100,0 % 

 
INDTÆGTER I ALT 

-
2.062.238,47 

-
2.026.000,00 101,8 % 

 

 

Udgifter 
PERSONALE 

1001 & 1002 - KS honorar & pension 

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

budgetterede. 

 

1003 - TR løn 

Vi udbetaler et mindre honorar til tillidsrepræsentanterne for deres deltagelse i de 

lokale TR-møder. 

1004 – Honorar/Kørsel til eksterne 

Vi har ikke haft udgifter til honorar på denne konto trods et pænt budget. Udgifterne 

dækker alene over de kørselsbidrag vi udbetalte til arbejdsmiljørepræsentanter ved 

deres deltagelse i vores lokale TR kursus. 

1007 – Frikøb 

De medlemmer, der i lige år vælges til kredsstyrelsen på kredsens generalforsamling, 

anmoder umiddelbart efter kredsens konstituerende møde, deres nærmeste leder om 
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lønnet tjenestefri mod refusion af lønnen. Helsingør Lærerforening betaler for den del 

af arbejdstiden, som den valgte arbejder for kredsen. Den øvelse kalder vi kort for 

frikøb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1503 – Lønsumsafgift 

Jeg vil bede Palle om at afmelde lønsumsafgiften ved den kommende revision, da vi 

ligger under minimumgrænsen for lønsumsafgift. 

 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

 
*** UDGIFTER - HLF *** 

  
  

  PERSONALEOMKOSTNINGER       

1001 KS honorar 234.849,80 236.000,00 99,5 % 

1002 KS pension 20.243,90 21.000,00 96,4 % 

1003 TR honorar 14.560,00 15.000,00 97,1 % 

1004 Honorar/kørsel til eksterne 1.766,83 15.000,00 11,8 % 

1005 Kørsel 11.887,99 13.000,00 91,4 % 

1006 Diæter 9.073,06 10.000,00 90,7 % 

1007 Frikøb 1.176.222,23 1.160.000,00 101,4 % 

1502 Løn, Rengøring 18.360,00 19.000,00 96,6 % 

1503 Lønsumsafgift 1.168,00 1.000,00 116,8 % 

1900 Rengøring, løndel -18.360,00 -19.000,00 96,6 % 

1901 Honorarandel til møder 0 -15.000,00 0,0 % 

 
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT 1.469.771,81 1.456.000,00 100,9 % 

 

KONTOR 

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

Nu hvor udgiften til kassekreditten er væk, er vores udgift til kontor samlet set dkk. 

79.454. Til sammenligning var den årlige udgift til kredskontoret på Ole Rømers vej 

omkring dkk. 100.000 i 2012. Det er med andre ord, en rigtig god investering vi har 

gjort og vi bor både billigere og mere centralt end vi gjorde indtil april 2013. 

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 % 

2019 4000 325 timer / 7,5 % 

Vi har de seneste år forsøgt at tilpasse 

antallet af frikøbstimer med de opgaver 

vi skal løse. Det fremgår også af 

tabellen. I 2019 skruede vi lidt op, da 

vi vidste vi stod overfor større opgaver.  

Den opnormering har vist sig rigtig og 

god. Det koster alt sammen en masse 

arbejdstid og kræfter i kredsstyrelsen, 

at mobilisere de rette strategier og 

krav.  
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2007 – IT, samt Mobil & telefon 

Vi har fortsat meget beskedne udgifter på kontoen (under dkk.7.000/år), der dækker 

over telefonen på kredsen, telefonsvarer via viderestilling, formandens mobiltelefon, 

det stationært og trådløse bredbånd på kredsen. Udgifterne er dermed næsten 

halveret i forhold til 2015, og blot en tredjedel af udgiften i 2012, og ikke mindst, det 

billigste i min tid som kasserer i HLF. 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  KONTOROMKOSTNINGER       

2000 Ejerforening 19.246,52 20.000,00 96,2 % 

2001 Renteudgift til kassekredit 8.700,00 9.000,00 96,7 % 

2002 Ejendomsskat 9.209,05 10.000,00 92,1 % 

2003 Forbrug - el, vand, varme 42.297,87 40.000,00 105,7 % 

2004 Vinduespudser 2.616,00 3.000,00 87,2 % 

2005 Rengøring 18.893,80 20.000,00 94,5 % 

2006 Avis og licens 11.479,00 11.000,00 104,4 % 

2007 IT, mobil og telefon 6.757,16 8.000,00 84,5 % 

2008 Opslagsbøger og -værker 12.098,75 10.000,00 121,0 % 

2009 Kopimaskine 13.240,50 12.000,00 110,3 % 

2010 Småanskaffelser & kontorartikler 2.676,74 5.000,00 53,5 % 

 
KONTOROMKOSTNINGER I ALT 147.215,39 148.000,00 99,5 % 

 

ADMINISTRATION 

3000 – 3006 

Samlet set ligger gruppen under budget og i øvrigt på niveau med de foregående år. 

Fordelingen af udgifterne fremgår af dette diagram. 

 

Forsikringer

Bluegarden & BS

Revisor

Gebyrer & afgifter

Centralopkrævning
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Samlet set ser udgifterne på gruppens konti således ud: 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER       

3000 Forsikringer 4.320,28 5.000,00 86,4 % 

3001 Bluegarden & BS 8.210,00 7.500,00 109,5 % 

3002 Revisor 5.000,00 5.000,00 100,0 % 

3004 Gebyrer & afgifter 1.851,25 3.000,00 61,7 % 

3005 Centralopkrævning 26.807,00 30.000,00 89,4 % 

 
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT 46.188,53 50.500,00 91,5 % 

KREDSARRANGEMENTER 

4000 – Faglig Klub 

Det kan ikke understreges nok, men 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. Og I må meget gerne bruge lidt flere penge på 

Faglig Klub. 

 

4002 – TR møder/kurser  

Tillidsrepræsentanter fungerer primært ude blandt medlemmerne på skolerne. Men de 

er nært knyttet til kredsen og deltager årligt i flere fælles arrangementer. I år de 

deltaget i følgende arrangementer: 

 

 Lokalt TR kursus – 22-23.jan.2019 

 10 TR-møder med Kredsen 

 Store Kursus m. FAK – 30.okt–1.nov 2019 

 TR stormøde i Odense – 17.december 

 

Kredsen har brugt en del 

af ’Ny Start’ midlerne, 

som vi fik af DLF i 

forbindelse med OK18, til 

årets aktiviteter for 

tillidsrepræsentanterne.  

Der skal lyde en stor tak 

til tillidsrepræsentanterne 

fra Kredsstyrelsen, for 

deres utrættelige indsats 

på skolerne. Ikke mindst 

med at få så flot en 

stemmeprocent ved årets 

hovedstyrelsesvalg. Tak!  
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4003 – KS møder/kurser  

Kredsens daglige arbejde består primært af sagsbehandling vedr. kredsens 

medlemmer. Det er alt fra beregninger af tjenestemandspension, tilrettelæggelser af 

barselsorlov, bistand i forbindelse med afskedigelsessager, lønindstillinger og meget 

andet. Men vi deltager også i hovedforeningens strategiske arbejde, sammen med 

andre kredse. 

 

Kredsstyrelsen har endvidere deltaget i: 

 Sparringsmøder med DLF i KBH om Lokalaftale 

 2 arbejdsdage, hvor vi har arbejdet med nyt arkiveringsprogram 

DocuNote, samt GDPR 

 FAK konference – 10-11.januar 

 AMR & Pæd. konference 

 10 FAK møder, herunder kampagne vedr. til hovedstyrelsen 

 15 KS møder 

 En række kongresforberedende møder 

 Kongres – 2-4.oktober 

 Stormøde om inklusion 

 2 formandstræf – KLON 

 Møder med B&U-udvalget 

 Medlemsmøde med Mette Frederiksen 

 En række kredsformandsmøder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

 

4008 – Sommerudflugt, frak.4 

Traditionen tro har Fraktion 4 også haft 3 arrangementer i år. Årets første 

arrangement var en velbesøgt 1.maj frokost på kredskontoret med indlagt fagpolitisk 

quiz. Senere på årets var en busfuld fraktion 4 medlemmer på sommerudflugt til Kgs. 

Lyngby. Her besøgt vi først Bjørn Wiinblads hjem, Det blå Hus, inden vi spiste frokost 

på ’vores eget’ hotel Frederiksdal. Kaffe og kage indtog vi på Bådfarten, der samtidig 

bragte os hen til keramikudstillingen på Sophienholm. Alt i alt en meget lærerig dag i 

vældig godt selskab. Traditionen tro sluttede vi året af med en julefrokost på 

kredskontoret, dog garneret med julekoncert in Situ ved Mariæ kirkens pigekor.  

Alt i alt har der været et overforbrug på kontoen, men omvendt er det glædeligt at så 

mange aktive Fraktion 4’ere gerne vil deltage i kredsens arrangementer. Der skal 

atter igen lyde en stor tak til det meget engagerede fraktion 4 udvalg. 
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Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  KREDSARRANGEMENTER       

4000 Faglig Klub 2.704,51 5.000,00 54,1 % 

4001 Medlemskursus 81.477,00 81.477,00 100,0 % 

4002 TR møder/kurser 126.333,94 140.000,00 90,2 % 

4003 KS møder/kurser 57.038,85 60.000,00 95,1 % 

4004 AMR møder 689,74 500 137,9 % 

4005 Øvrige møder og forhandlinger 1.117,65 1.000,00 111,8 % 

4006 Medlemsmøder 2.172,51 5.000,00 43,5 % 

4007 Generalforsamling 4.838,65 7.000,00 69,1 % 

4008 Fraktion 4 24.405,22 20.000,00 122,0 % 

 
KREDSARRANGEMENTER I ALT 300.778,07 319.977,00 94,0 % 

 

ØVRIGE OMKOSTNINGER 

5000 – Repræsentationer, PR & gaver 

I 2019 har Helsingør Lærerforening haft følgende udgifter på kontoen, der alle er 

under beskatningsgrænsen: 

 

 den årlige revisionsmiddag 

 gaver til afgående tillidsrepræsentanter 

 en gave til borgmesteren - 50 års fødselsdag 

 en gave til Henrik Møller – udtrådt af Byrådet 

 en gave til Claes Høgly – vores overbo, 70 års fødselsdag 

 en gave til Jens Christy – afgående leder for UU 

 julegave til vores rengøringsassistent 

 blomster til 2 kommunale FTR 

 julegaver til tillidsvalgte i HLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5001 – Vedligehold 

Døren til vores toilet gik pludselig i 

baglås og vi måtte tilkalde en låsesmed 

for at udbedre skaden. 

 

5002 – Inventar 

I løbet af 2019 har vi indkøbt 5 brugte 

AJ7 stole til mødelokalet, 2 nye PC’ere, 

diverse kabler og en ny støvsuger. 

Noget er taget fra hensættelse, resten 

fra denne konto. 
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5004 – FAK kontingent 

I det forpligtende kredssamarbejde i Nordsjælland, FAK, har vi igennem de seneste 15 

år betalt et årligt kontingent pr. medlem (nuværende dkk.95) til FAK. FAK, som består 

af de kongresdelegerede fra kredsene i Nordsjælland1, har i lige år nedsat et 

forretningsudvalg, der har dagsordensat foreningens politik og indkaldt til 

politikudviklende møder, sikret drøftelser med det valgte hovedstyrelsesmedlem, 

planlagt Store Kursus, samt varetaget en lang række koordinerede og administrative 

funktioner. Forretningsudvalget har i 2019 bestået af en formand (Jannick Jensen, 

næstformand i kreds030), en kasserer (Merete S. Knuhtsen, kasserer i kreds035) og 

et hovestyrelsesmedlem (Regitze Flannov, formand i kreds037). Desuden har der 

været en tovholder og suppleant for Pædagogisk forum (Lone Tonnesen, næstformand 

i kreds 028 og Susanne Bech, pædagogisk ansvarlig i kreds035), samt en tovholder 

og suppleant for Arbejdsmiljø forum (Karina Hentzen, næstformand kreds033, samt 

Gert Birkesø, arbejdsmiljøansvarlig i kreds 029). Med andre ord har vi årligt brugt 

omkring dkk. 50.000 på, at andre tillidsvalgte laver et stykke arbejde for kredsen. De 

penge kunne bruges til frikøb internt kredsen svarende til omtrent 150 timer. Men der 

skal ikke herske tvivl om, at vi i Helsingør Lærerforening mener kontingentet til FAK 

er vældigt godt givet ud og at vi fået rigtig meget for pengene. 

 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  ØVRIGE OMKOSTNINGER       

5000 Repræsentation, PR & gaver 27.369,90 23.000,00 119,0 % 

5001 Vedligehold 1.178,75 0   

5002 Inventar 11.904,05 20.000,00 59,5 % 

5003 Kontingent FAK 49.590,00 50.000,00 99,2 % 

 
ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT 90.042,70 93.000,00 96,8 % 

 

 

 

KONKLUSION 

Vi kommer ud af 2019 regnskabet 

med et lille overskud, mod et 

budgetteret underskud. 

Vores egenkapital på driften kommer 

derfor endnu en gang styrket ud af 

året, og udgør ved udgangen af 2019 

knap dkk. 770.000.  

                                                           
1
 Kreds 028 Furesø, Kreds 029 Allerød/Hørsholm, Kreds 030 Hillerød, Kreds 033 Egedal, Kreds 034 Gribskov/Halsnæs, 

Kreds 035 Helsingør, Kreds 036 Fredensborg, Kreds 037 Frederikssund 
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I de fleste udgiftsgrupper går vi under budget, personale undtaget, mens vi har flere 

indtægter end budgetteret, stærkt drevet af indtægterne fra AKUT fonden. Ikke 

mindst har de hensatte midler til Ny Start i år gjort en positiv forskel for vores 

resultat: 

    

 

REGNSKAB 2019 BUDGET 2019 

Indtægter   2.062.238 2.026.000 

Personale   -1.469.772 -1.456.000 

Kontor   -147.215 -148.000 

Administration   -46.189 -50.500 

Kredsarrangementer & Øvrige udgifter -390.821 -412.977 

RESULTAT HLF   8.242 -41.477 

Egenkapital HLF ultimo 

 

767.465 759.223 

 

Med disse ord vil jeg, for 10.gang, indstille til, at kredsens årsregnskab overdrages til 

generalforsamlingen til endelig godkendelse. 

/MS 


