
REGNSKAB 2017 - 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, om end 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 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. Vi har løbende over året haft 

regnskabet på dagsordenen, hvilket også fremgår af mødereferaterne. Årsregnskabet 

er således gennemgået og godkendt til revision på KS-mødet 7.februar, 

halvårsregnskab 2017 på KS-møde i 9.august, og ’11/12-del’s regnskab’ på KS-møde 

22.november 2017. 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 under pkt 4. indeholde en fremlæggelse af regnskabet, samt 

et budgetforslag for 2018 og et budgetoverslag for regnskabsåret 2019. I år vil 

Budget 2018, samt overslagsbudgettet for 2019 blev fremlagt under dagsordenens 

pkt. 6. Alle budgetforslag er behandlet, fremlagt, drøftet på KS mødet, 10.januar 

2018, og endeligt godkendt på ekstraordinært KS-mødet 31.januar. Det endelig 

regnskab er, som nævnt, fremlagt for kredsstyrelsen 7.februar forud for revisionen.  
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Kritisk revision 
HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens 

kritiske revisorer, onsdag 21.februar 2018. På mødet deltog revisor og TR på 

Gurrevejens Skole, Helle Schackinger, og revisor og TR på Rønnebær Alle, 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 2018. Foreningens regnskab 

blev herefter godkendt til fremlæggelse for generalforsamlingen. 

Indledning 
I alt har vi lige knap 120 færre medlemmer end for 11 år siden, svarende til en 

reduktion i indtægter på omkring 400.000 kr. Vi mister fortsat medlemmer og fra 

2017 til i dag, har vi set konsekvenserne af skolernes dårlige økonomi i vores 

regnskaber. Trods en ihærdig indsat for at reducere omkostninger, mente vi i 2016, at 

være nået et foreløbigt minimumsdriftsniveau i kredsens daværende konstruktion. 

Derfor vedtog generalforsamlingen 2016, at ændre vedtægternes § 9, og reducere 

antallet af kredsstyrelsesmedlemmer med 1, fra 7 til 6 personer. På denne måde ville 

vi kunne reducere i antallet af frikøbstimer for at nedbringe udgifterne, men om 

muligt, forsøge at beholde det nuværende serviceniveau. Den beslutning slår fuldt 

igennem på 2017 regnskabet. Endvidere har vi i den sidste del af året reduceret 

frikøbet med yderligere 150 bruttotimer/år. Det er blandet andet med til at give det 

årets positive resultat. Tilpasningen har haft den ønskede økonomiske effekt, men det 

kan også mærkes på arbejdspresset, at vi har reduceret arbejdskraften.  

Udvikling i antal af medlemmer 2007 - 2018 
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Vi har fortsat stort fokus på at genoprette vores økonomi og afvikle vores gæld til Lån 

& Spar bank efter købet af lejligheden i Stengade, hvor vi har kontor.  

I de følgende afsnit vil jeg gennemgå de konti, hvor jeg har bemærkninger at tilføje. 

Eventuelle spørgsmål til regnskabet, kredsens regnskabspraksis, de konti jeg ikke her 

omtaler eller andet, er meget velkomne på foreningens generalforsamling 20.marts 

2018. 

Indtægter 

100 10 – Kontingenter HLF 

Vi mister forsat medlemmer. Heldigvis har vi i budgetteringen for 2017 forventet dette 

drastiske fald, hvorfor vi kommer ud af året med et overskud alligevel. Men … 41 

medlemmer i fraktion 1+2 siden 1.januar 2017 er rigtig mange og vi kan især mærke 

den triste udvikling på vores medlemmers arbejdsmiljø. De er voldsomt presset af alt 

for mange opgaver, flere forlader folkeskolen end tidligere og der er massive 

problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft flere steder. Det er alvorligt på 

alle måder og en uholdbar udvikling, som vi ved flere lejligheder gør de lokale 

politikere og Center for Dagtilbud og Skoler (DS) opmærksomme på.  

Pt. har vi 645 medlemmer fordelt således: 

Fraktion 
Antal pr. 

31/12 2017 

Antal pr. 

20/11 2017 

Antal pr.  

1/1 2017 

Ændring fra 

1/1 2017 

1 494 506 535 -41 

2 28 28 30 -2 

4 123 127 120 +3 
Udviklingen er desværre fortsat helt som forventet. 

100 50 - Obligationer 

Vi har omlagt vores beholdning af værdipapirer, så vi fremover har både obligationer, 

erhvervsobligationer og aktier (KS-møde, 29.juni), da vi fortsat oplever et ringe 

udbytte. 

100 60 - AKUT 

Vi rammer fint det estimerede budget.  

 

100 70 – Kontorhold FAK-FU 

Da jeg, ud over at være kasserer i HLF, også er kasserer i FAK modtager vi årligt 

dkk.500 til kredsen for vores udgifter forbundet med mit hverv. Desuden har vi fået 

dkk.1.500 af FTF for at lægge lokaler til det tværfaglige organisationsarbejde i 

forbindelse med MED-udvalgene og lokale FTF-møder. 

 

Alt i alt har vi godt dkk.20.000 i merindtægt for året. 

 

Udgifter 

300 10 & 300 20 – KS honorar & pension 



Kredsstyrelsesmedlemmernes honorar er fastsat i vedtægternes § 10. Det reguleres 

løbende over året, i lighed med vores overenskomstfastsatte løn. I lighed med sidste 

år, er der i indeværende år et stort overforbrug på kontoen i forhold til de vedtagne. 

Forklaringen er fortsat, at kredsstyrelsesmedlem Katja Gottlieb er ansat af HLF, efter 

at hun fratrådte sin stilling hos Helsingør kommune. I alt har Katja modtaget knap 

120.000 kr. i løn inkl. pension i 2017. Modregnes Katjas løn og pension svarer de to 

konti til det vedtagne i § 10. 

 

300 50 – Honorarer 

DLF, den danske folkekirke og foreningen Skole og Forældre har i 2015 indgået et 

nationalt samarbejde under titlen ’Hvad skal vi med skolen?’. Vi har siden da deltaget 

i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle aktører. Sammen har vi afholdt 2 

medlemsmøder – et i maj og et i forbindelse med kommunalvalget i november. Ved 

begge arrangementer var ca. 100-120 deltagere. Udgifterne forbundet hertil er 

opgjort på denne konto. 

 

300 80 & 300 90– Pension/Frikøb henlæggelse 

Disse to konti udgør tilsammen den udgift kredsstyrelsen årligt refunderer Helsingør 

kommune. Udgiften opgøres som værdien af de timer kredsstyrelsens medlemmer 

frikøbes fra deres sædvanlige ansættelser på skolerne. Over de sidste 3 år har vi 

reduceret frikøbet for at imødekomme de vigende kontingentindtægter. 

 

År Antal frikøbstimer Frikøbssum 

2015 4.325 1.275.726 kr. 

2016 4.200 1.251.121 kr. 

2017 3.963 1.202.542 kr. 

2018 3.656 1.170.000 kr. 

 

307 00 – Lønsumsafgift 

Når en virksomhed/forening udbetaler løn for mere end dkk.80.000 om året skal man 

betale lønsumsafgift til staten. Netop det loft ramte vi igen i 2017, nu hvor Katja har 

været ansat hele året. Afgiften udgør 6,73 % af den samlede udbetalte lønsum og 

opgjort for året, har vi altså udgifter for i alt godt dkk.6.500. 

 

 

KONTOR 

450 11 – Renteudgifter 

I takt med vi reducerer vores gæld på kassekreditten, som finansierede vores køb af 

kredskontor, betaler vi færre renter hvert år. I 2014 var udgiften dkk.23.713 og her i 

2017 er vi nede på dkk.10.421. Groft sagt bliver ’huslejen’ i Stengade billigere år for 

år. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, da investeringen i kredskontoret i 

Stengade og finansieringen af samme, har vist sig at være en særdeles positiv 



historie. Vores samlede udgifter for kredskontoret er dette år dkk.78.444 mod hele 

dkk.108.660 i 2012.  

 

450 13 – Forbrug – el, vand, varme og vinduespudser 

Vi holder os pænt under det budgetterede niveau.  

 

450 40 – IT, samt Mobil & telefon 

For et års tid siden omlagde vi vores abonnementer og skiftede udbyder fra TDC til 

Telia. Det har samlet set sparet os for omkring dkk. 3.500 om året – en reduktion fra 

2015 til 2017 på omkring 30 %. 

ADMINISTRATION 

451 50 – Gebyrer og afgifter 

Vi betaler hvert år knap 9.000 kr. til lønbehandlingsudbyderen Bluegarden for at sikre 

den rette udbetaling af løn, pension og afregning med SKAT. Jeg vil mene pengene er 

givet godt ud, da jeg ellers manuelt skulle varetage alle betalinger, udsende lønsedler 

til dem vi betaler honorar, oprette årsafstemningslister og lignende.  

451 50 – Gebyrer og afgifter 

Alle foreninger skal fremover have en LEI-kode, til den nette sum af ca. dkk.1000 

årligt. Desuden fik jeg i april en afgift fra SKAT, da jeg havde overset at foretage en 

nulindberetning. Det koster 800 kr. Alt i alt overskred vi budgettet med omtrent 

dkk.1.400. En stor del af denne udgift kan vi lægge i SF, da den har langt den største 

del af vores værdipapirer. 

KREDSARRANGEMENTER 

453 00 – Faglig klub 

TR er blevet bedre til at afholde Faglig Klub og hente refusion for udgiften hos os – 9 

forskellige afdelinger har over året benyttet sig af muligheden. 

 

453 10 – Medlemskursus 

I de år hvor vi ikke afholder medlemskursus opsparer vi alligevel dkk.100.000 så vi 

fordeler udgiften jævnt over årene. Men da vi året forinden ikke havde brugt alt vi 

havde hensat kunne vi nøjes med at hensætte godt dkk. 30.000. 

 

453 20 & 453 30 – TR møder/kurser & KS møder/kurser 

Vi har i år haft et relativt billigt år, og har ikke haft nær de udgifter i forbindelse med 

kurser vi havde budgetteret med. Det skyldes primært at kurserne har været billigere 

end forventet. Derfor holder vi os langt under budget. 

 

453 70 – Medlemsmøder 

Se forklaring under konto300 50 Honorar & kørsel – eksterne 

 

453 90 – Sommerudflugt, frak.4 



I år har fraktion 4 afholdt flere god og velbesøgte arrangementer, heriblandt to 

frokoster på kredskontoret. Årets store udflugt gik til Flakfort med kreds036 og var 

igen en stor succes.  

DIVERSE 

4540 00 – Repræsentation, gaver, mv 

Vi holder os indenfor budget. 

 

454 40 – Vedligeholdelse 

Vi har fået malet vores vinduer indvendigt. Prisen endte på dkk.47.390,62 og vi 

påfører derfor 2018 regnskabet en udgift på dkk 2.390,62. 

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

      REGNSKAB              BUDGET  

INDTÆGTER 2.050.586  2.030.500  

LØN & HONORAR -1.421.932  -1.420.100  

KONTOR -135.962  -146.000  

ADMINISTRATION -39.513  -39.200  

KREDSARRANGEMENTER -236.138  -282.644  

ANDRE UDGIFTER – FAK, VEDLIGEHOLD, GAVER -141.129  -147.508  

 ÅRETS RESULTAT - HLF   kr                      75.912   kr    -4.952  

 

SÆRLIG FOND 

Regnskabet for Særlig Fond viser, at vores værdipapirer er steget i værdi over året. Vi 

kommer derfor ud af året med et overskud på små dkk. 19.000. Egenkapitalen i 

Særlig Fond er dermed fortsat solid, med sine knap dkk. 2,5 mio. 

KONKLUSION 

Vi kommer ud af 2017 regnskabet med et pænt overskud, i alt for begge regnskaber 

på lige godt dkk.95.000. Det nedbringer vores gæld yderligere og bidrager dermed til 

den positive spiral, vi startede sidste år. 

Vores egenkapital på driften kommer godt styrket ud af 2017 efter vores 

vedtægtsændring i 2016 (afskaffelsen af daværende § 10 stk.1, der handlede om 

fratrædelsesaftaler for kredsstyrelsesmedlemmer). Konsekvenser bliver at vi kan 

opskrue egenkapitalen med godt dkk.450.000. 

Således kan vi også i højere grad begynde at opbygge vores egenkapital igen og 

reducere vores kassekredit. 

Med disse ord vil jeg overdrage regnskaberne til Generalforsamling 2018. 

/MS 


