
Budget 2015 - HLF 
Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 

 
Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store 

investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på 

kassekreditten, som vi lige så stille udligner. Det kommende års budget 
afspejler denne nye situation og den nye virkelighed, og de budgetmæssige 

konsekvenser som heraf følger.  
 

I lighed med de seneste års praksis fremlægges et overslagsbudget for det 
efterfølgende år, 2016. Budgettet er førstebehandlet 21.januar 2015 og 

endeligt vedtaget af Kredsstyrelsen 4.marts 2015. 
 

Budgettet, 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 foretager revision af og opstiller regnskabet for. 
 

 
 

INDTÆGTER 

 
KONTINGENT 

Vi oplever som de fleste andre Kredse i landet et svagt dalende 
medlemstal. Dette skyldes flere faktorer, nye arbejdstidsregler, 

dalende børnetal, skolestruktur forandringer og generel nulvækst i 
kommunerne. HLF har mistet omkring 101 medlemmer fra Fraktion 

1+2 over de sidste 6 år, svarende til 13,8 % af vore medlemmer. Til 
sammenligning er antallet af elever kun faldet med 1,6 %. Det er en 

kæmpe udfordring, der ikke ser ud til at blive anderledes foreløbigt. 
Snarere tvært om. Vi har dog fortsat en meget høj organisations-

procent og er dermed oppe mod ydre politiske faktorer, som er 
svære at håndtere. Og helt konkret mærker I alle sammen i 

hverdagen konsekvenserne af disse politiske prioriteringer, med 
større arbejdspres og flere og flere opgaver til følge. 

 

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for 
nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort 

sigt 2 muligheder: 
 

1. Kontingentstigning i 2017 – fx vil en kontingent stigning på 8 kr.om 
måneden pr. medlem give HLF mere i indtægt 50.000kr. 

 



2. Færre udgifter fra 2017 - Kunne betyde færre arrangementer 
(ikke noget medlemskursus), at den lokale TR-aktivitet nedjusteres, 

mindre frikøb (og dermed ringere servicering af vores medlemmer) 
eller…? 

 
 

 
AKUT FOND  

Der budgetteres med en større indtægt fra AKUT. Vi har de seneste 

år, overført midler fra et år til det næste. Således kan HLF hente et 
større beløb, såfremt vi har udgifter, der kan dækkes af AKUT. 

 
 

 
 

UDGIFTER 
 

LØN 

KS LØN 
 KS honoreres fortsat i henhold til vedtægternes § 10 stk.2. 

 
FRIKØB 

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør 

kommune for at varetage deres arbejde i HLF. I praksis betyder det, 
at foreningen svarer arbejdsgiver den lønsum, som arbejdstiden 

modsvarer. De seneste år har den løbende frikøbshenlæggelse 
været for lille. Der kompenseres for dette. Desuden er FAKs frikøb 

kommet med. 
 

 
 

KONTOR 

EJERFORENINGSBIDRAG 
Vi bor ikke længere til leje, men skal afholde udgiften til 

ejerforeningen i Stengade 75 svarende til DKK.20.000 årligt. 
 

RENTEUDGIFTER 
Som fremlagt på ekstraordinær generalforsamling i januar 2013 er 

lejlighedskøbet delvis finansieret ved en kassekredit. Da vores 

indestående svinger mellem DKK. 200.000 til DKK -1.2 mio. over et 
år, som følge af at vi kun afregner frikøb til Helsingør Kommune en 

gang årligt i december, ville vi i en stor del af året kunne være 
selvfinansierende. Vi skal med andre ord kun belaste vores 

kassekredit i dele af året. Da vi ydermere kunne få kassekreditten til 
en årlig rente på 4 %, ville udgifterne forbundet med et 30 årigt 



realkreditlån stadig langt overstige renteudgifterne til en 
kassekredit. Renteudgifterne i forbindelse med kassekreditten 

forventes at udgøre DKK.18.000 i 2015. 
 

EJENDOMSSKAT 
 Årligt er udgiften til ejendomsskat DKK. 10.000. 

 
FORBRUG 

Den anslåede udgift til forbrug af el, vand og varme forventes at 

være DKK. 40.000. 
 

ADMINISTRATION 

REVISOR 
Da kredsen igen benytter revisoren til en gennemgang af 

regnskabet, betyder det også at driften skal afholde en del af 
udgiften for revision. 

 
GEBYR, RENTER TIL SF 

Særlig Fond har ”lånt” HLF DKK.600.000 i forbindelse med købet af 
lejligheden. Dette lån forrentes med 1 % over diskontoen og 

afregnes hvert år i juli. 
 

ADMINISTRATION SF  

SF betaler hvert år HLF DKK.30.000 for at administrere SF’s konti 
og regnskab. 

 
 

 
 

KREDSARRANGEMENTER 

FAGLIG KLUB 
Da vi ønsker at styrke sammenholdet i foreningen og vil give TR på 

de enkelte skoler den bedst mulige forudsætning for dette, afsættes 
i alt 4.000 kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af Faglig Klub 

på skolerne. 
 

MEDLEMSKURSUS 
Der afsættes DKK.100.000 til afholdelse af foreningens interne 

medlemskursus på Frederiksdal. Kurserne afholdes i lige år, hvorfor 

det hensættes i regnskabet. 
 

TR MØDER/KURSER 
I ulige år er der flere kursusdage for kredsens TR’ere end i lige år. 

Dette afspejler sig i budgettet. 
 



KS MØDER/KURSER 
Det samme gælder for KS medlemmer, hvorfor det ligeledes 

afspejler sig i budgettet. 
 

 
 

ANDRE UDGIFTER 

PR, GAVER & REPRÆSENTATION 

 Der afsættes 20.000 kr. til formålet i det forestående regnskabsår. 
 

VEDLIGEHOLDELSE, HENSÆTTES 
Der bør hensættes til løbende vedligehold af foreningens lokaler. 

Blandt nødvendige opmærksomhedspunkter er, nærtforestående, 
indvendig istandsættelse af vores vinduer, samt på længere sigt 

renovering af toilet (og muligvis med etablering af bad) i 
underetagen. 

 
ISTANDSÆTTELSE 

Der afsættes DKK. 15.000 til løbende vedligehold af lejligheden. I år 
lydisoleres døren mellem kontorerne, samt ud til trappen. 

 
INVENTAR 

Det er fortsat et ønske at investere i 3 mødeborde. Vi har tilbud ude 

på dette. Endvidere skal vi stadig reinvestere i stole, da de er i 
dårlig stand. 

 
 

 
KONKLUSION 

Samlet set budgetteres der med et beskedent overskud på DKK.882 
 

 
 

 
 

 



SÆRLIG FOND 
Der afsættes 30.000 kr. i Særlig Fond budget til afholdelse af et arrangement 

af faglig karakter. Indholdet af dette er endnu ikke kendt. 
 

SÆRLIG FOND 
REGNSKAB 

2014 

BUDGET 

2015   
OVERSLAG 

2016 

INDTÆGER     

  

 Obligationer - udbytte 36.292 25.000 25.000 

Obligationer - kursregulering 31.127 25.000 25.000 

Rente indtægter fra HLF  6.000 6.000 6.000 

Lån & Spar Bankkonto - renter 230 500 300 

INDTÆGER I ALT 73.649 56.500 56.300 

  

    

UDGIFTER       

Administration -25.000 -30.000 -30.000 

Revision -10.000 -10.000 -10.000 

Faglig aktivitet 0 -30.000 0 

UDGIFTER I ALT -35.000 -70.000 -40.000 

 
  

 
  

R E S U L T A T - SF 38.649 -13.500 16.300 

 

 
Med disse ord overdrager jeg de fremlagte budgetter til generalforsamlingen til 

vedtagelse. 
 

/MS 


