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REGNSKAB 2022 - HLF 
Ved Kredsforkvinde 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 4.januar 2023. 

Endvidere har regnskab/budget været behandlet på kredsstyrelsens møder løbende 

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

tilgængelige på kredskontoret. Kredsforkvinden og kassereren har adgang til Netbank 

og kredsforkvinden har 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 forkvinden 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 2023 og et budgetoverslag for regnskabsåret 2024. Igen i år vil 

regnskabet blive fremlagt på generalforsamlingen pkt.4, og Budget 2023, samt 

overslagsbudgettet for 2024 blive fremlagt under dagsordens pkt.6. Begge 

budgetforslag er behandlet, fremlagt og drøftet på KS mødet, 30.november 2022. 

Grundet større organisatoriske forandringer i kredsen, stigende inflation og 

energiudgifter, er budgettet efterfølgende drøftet flere gange i løbet af januar og 

februar. Det forventes at kredsens endelige budget indstilles til generalforsamlingens 

godkendelse af kredsstyrelsen umiddelbart inden generalforsamlingen, primo marts 

2023. 

ÅR REGNSKAB BUDGET 1 BUDGET 2 

2023 REGNSKAB 2022 ENDELIGT BUDGET 2023 OVERSLAGSBUDGET 2024 
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Kritisk revision 
HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens 

kritiske revisorer, onsdag 1.februar 2023. På mødet deltog kritisk revisor, Helle 

Schackinger, og kritisk revisor og TR på Borupgårdskolen, Kristian Tougaard Olesen. 

Fra HLF deltog kredsens ledelse repræsenteret ved Merete Svalgaard Knuhtsen og 

Jesper Petersen. De kritiske revisorer gennemgik foreningens regnskab, kontrollerede 

at bankkonti og regnskab stemte overens, blev præsenteret for en gyldig 

forsikringsoversigt, samt en inventarliste opgjort januar 2023. Også kredsens AKUT 

regnskab, samt en afstemning af årets lønudgifter blev gennemgået. Kredsens regnskab 

2022 blev herefter indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling, 

14.marts 2023. 

Indledning 
Særligt to poster i Helsingør Lærerforenings regnskab skiller sig i al væsentlighed ud, 

kontingentindtægterne og frikøbsudgifterne. Den ene som grundlaget for vores 

indtægter, den anden som den største post af alle udgifter.  

Ingen forening uden medlemmerne! Så helt naturligt ligger afsættet for denne beretning 

i medlemsgruppens størrelse. Ved indgangen til 2023 har vi fortsat et dalende 

medlemsantal, og da kontingentindtægterne primært anvendes til at svare Helsingør 

kommune den løn de kredsvalgte koster i frikøb, vil omkostningerne til andre aktiviteter 

i kredsen over tid blive udfordret. Alligevel formår vi i dette regnskab at komme ud af 

året med et større overskud. 

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 14. marts 2023. 
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Indtægter 
100 - Kontingenter HLF 

Reduktionen fra 1.jan 2022 til 1.jan 2023 er på hele 38 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 2023. Det betyder også at vi ikke har nået 

det budgetterede i 2022, men er knap dkk. 30.000 under budget.  

 

I skrivende stund (4.januar) har vi 600 medlemmer (Fraktion 1 er lærere, m.fl., fraktion 

2 er børnehaveklasseledere, fraktion 4 er pensionister, fraktion 6 er særlige 

medlemmer), der fordeler sig således: 

 

Fraktion 
Antal pr.  

1/1 2022 

Antal pr.  

1/1 2023 
Ændring fra 1/1 2022 

1 498 462 -36 

2 25 23 -2 

4 115 115 0 

6 1 1 0 

 

101 – Renteindtægter 

De senere år har vi haft negative renter, hvilket også kan ses at kredsens regnskab.  

 

103 - AKUT 

Ligesom de seneste år har vi kunnet hente flere penge i AKUT-fonden end vi havde 

budgetteret med. Pengene vi henter i AKUT fonden skal anvendes til uddannelse af 

vores tillidsvalgte i løbet af året. 

 

104 – Øvrige indtægter 

Vi låner vores lokaler i Stengade ud til FOA pæd indimellem, så de har et sted at afholde 

TR-møde. Det har vi en lille indtægt på årligt.  

 

 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  *** INDTÆGTER - HLF ***       

100 Kontingenter HLF 1.630.755 1.660.000 98,2 % 

101 Renteindtægter, L&S 100-04-19297 -1.371 -1.000 137,1 % 

103 AKUT fond 348.178 300.000 116,1 % 

104 Øvrige indtægter 2.050 0   

105 Administrationsgebyr SF 20.000 20.000 100,0 % 

 INDTÆGTER I ALT 1.999.612 1.979.000 101,0 % 
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Udgifter 
PERSONALE 

1001 & 1002 - KS honorar & pension 

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

budgetterede. 

 

1005 & 1006 –Kørsel & Diæter 

Vi har ændret vores praksis for udbetaling af både kørsel og diæter. Ift. kørsel følger vi 

nu DLF’s regler og udbetaler statens lave takst, hvis man kører alene i sin bil, men 

statens høje, hvis man er flere. Vi opfordrer desuden til, at alle tager tog eller anden 

offentlig transport. Alligevel ses høje udgifter til transport, hvilket skyldes øgede politisk 

aktivitet med deltagelse i både folkemøde, ledelsesnetværk for kredsledelser og generel 

uddannelse af kredsstyrelsens medlemmer, som afvikles post-corona. 

Kredsen udbetaler ikke længere diæter ved deltagelse i kurser, men dækker eventuelle 

udgifter i forbindelse med ophold. 

1007 – Frikøb 

Kredsstyrelsens frikøb har siden 2020 været uforandret og udgjorde i 2022 3.475 

bruttotimer, svarende til 1,8 stilling. Arbejdstiden fordeles mellem kredsstyrelsens 

medlemmer ved den årlige konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen, og 

gælder fra kommende skoleårs start. Helsingør Lærerforening betaler for den del af 

arbejdstiden, som den valgte arbejder for kredsen til Helsingør kommune. Man frikøbes 

dermed fra sit arbejde på skolen. Vi har budgetteret for lavt i 2022 og går derfor et 

pænt stykke over budget. 

 

1502 – Løn til rengøring 

Vi aflønner vores rengøringsmedhjælp efter 3F’s takster for tilsvarende arbejde, og 

lønnen er senest reguleret december 2022. 

 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

 *** UDGIFTER - HLF ***     

  PERSONALEOMKOSTNINGER       

1001 KS honorar 247.851 250.000 99,1 % 

1002 KS pension 46.108 46.000 100,2 % 

1005 Kørsel 15.715 6.000 261,9 % 

1006 Diæter 1.690   
1007 Frikøb 1.118.229 1.115.000 100,3 % 

1011 ATP 284   

1502 Løn, Rengøring 22.970 19.000 120,9 % 

1900 Rengøring, løndel -22.970 -19.000 120,9 % 

 PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT 1.429.879 1.417.000 100,9 % 
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KONTOR 

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

Vores udgift til lokalerne i Stengade 75 udgør samlet set godt dkk. 85.000. Som hos 

alle andre er forbrugsudgifterne til el og varme steget i løbet af året, og det ses også i 

tallene. Vi bor dog stadig både rigtig godt, men også billigt i lejligheden i Stengade, 

med en månedlig udgift pr. kvm på omkring dkk. 50. 

 

Da diskontoen er steget, er vores renteudgift til Særlig Fond for opadgående. Vi vil 

derfor gøre tiltag for at ændre aftalen med Særlig Fond så renteudgiften fremover 

indgår i administrationsbidraget (konto 105).  

 

 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  KONTOROMKOSTNINGER       

2000 Ejerforening 19.246 20.000 96,2 % 

2001 Renteudgift til kassekredit 10.875 9.000 120,8 % 

2002 Ejendomsskat 9.225 10.000 92,6 % 

2003 Forbrug - el, vand, varme 45.744 42.000 108,9 % 

2004 Vinduespudser 2.890 3.000 96,3 % 

2005 Rengøring 23.290 20.000 116,5 % 

2006 Avis og licens 9.425 6.000 157,1 % 

2007 IT, mobil og telefon 9.057 8.000 113,2 % 

2008 Opslagsbøger og -værker 13.054 6.000 217,6 % 

2009 Kopimaskine 18.702 20.000 93,5 % 

2010 Småanskaffelser & kontorartikler 7.422 5.000 148,5 % 

 KONTOROMKOSTNINGER I ALT 168.935 149.000 113,4 % 
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2004 & 2005 – Vinduespudser og rengøring 

Udgifterne til at holde kontorerne pæne udgør godt 26.000 kr. om året. Vi få pudset 

alle ruder af TopClean inde og ude i januar og udvendigt yderligere 1-2 gange i løbet af 

året. Rengøringsudgifterne dækker primært over løn, men også remedier og lign. indgår 

her. Vi har i efteråret tilkøb ekstratimer hos vores rengøringshjælp, da vi havde en 

større mængde arkivindhold, der ved det årlige GDPR-eftersyn viste sig at skulle 

makuleres. 

 

 

 

ADMINISTRATION 

3000 – 3006 

Administrationsomkostninger i HLF dækker over 5 særskilte poster og udgør samlet set 

knap dkk.46.000 om året. En af posterne er vores forsikringer, der dækker over 

rådgivningsansvarsforsikring, løsøre, erhvervsforskning og arbejdsskadeforsikring til 

rengøringen og kredsstyrelsen, når de arbejder på kredsens kontorer. Udgifterne til 

vores eksterne revisor er også en del af denne gruppe, ligesom udgifter til hjemmeside-

licens, lønprogram, LEI-kode og vores regnskabsprogram.  

2006 – Avis & Licens 

Vi holder fortsat vores lokale avis, Helsingør 

Dagblad, der leveres dagligt hele året. Men 

kredsen har også vurderet et behov for 

tilkøb af et digitalt abonnement på Politiken 

alle dage. Derfor ses en mindre 

overskridelse på kontoen. 

 

2007 – IT, samt Mobil & telefon 

2022 blev også året, hvor vi igen ændrede 

udbyder af internet og vi er dermed gået fra 

en gammel kobberledningsbåret linje til 

fibernet. Det har hjulpet gevaldigt på IT 

hastigheden i hverdagen. Og vurderedes 

nødvendigt, særligt nu hvor en del af vores 

rådgivningssamtaler med deltagelse af både 

DLF’s konsulenter og vores medlemmer 

foregår via Teams. Den nye løsning er 

desuden en del af DLF’s centrale projekt, om 

at sikre stabile, billige og centralt 

understøttede aftaler til kredsene. Vi har 

beholdt telefonabonnementerne hos Telia og 

vil fremover betale omkring dkk.2.000 

inklusive forbrug for vores to telefonnumre. 
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Fordelt således på gruppens konti: 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER       

3000 Forsikringer 12.344 12.000 102,9 % 

3001 Visma - løn 7.525 7.000 107,5 % 

3002 Revisor 5.626 5.000 112,5 % 

3004 Gebyrer & afgifter 5.801 2.000 290,1 % 

3005 Centralopkrævning 12.518 10.000 125,2 % 

 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT 43.815 36.000 121,7 % 

 

Samlet set udgør kontor- og administrationsomkostninger under 11,3 % af kredsens 

økonomi.  

Forsikringer

Visma - løn

Revisor

Gebyrer & afgifter

Centralopkrævning

Skole 
laver vi 

sammen 
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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. Sig endelig til, hvis I vil have besøg af os. 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 har vi 

arrangeret følgende arrangementer for vores tillidsrepræsentanter: 

 

• AMR/TR dag om arbejdsskader – xx/februar 

• Konflikthåndtering – 19/maj 

• 10 TR-møder med Kredsen  

• A20 §4 Dialogmøde – 21/september 

• Store Kursus m. FAK – 26-27/oktober  

• A20 Samarbejdsmøde med skoleledelse – 29/november 

 

Der skal lyde en stor tak til tillidsrepræsentanterne fra Kredsstyrelsen for deres 

utrættelige indsats. I er DLF lokalt. Tak for det. 

 

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. En anden væsentlig del af arbejdet er det politiske, hvor vi alene eller sammen 

med andre kredse tager del i hovedforeningens strategiske arbejde. 

 

Kredsstyrelsen har endvidere blandt andet deltaget i: 

• FAK konference og kongresforberedelse 

• AMR & Pæd. konferencer 

• 10 FAK møder, herunder AMR/PÆD.fora 

• En række KS møder 

• DLF Kongres 

• Udviklingsforum med DLF 

• Børne/Unge Topmøde 2022 – KL 

• Folkemødet (billedet) 

• KS seminar 

• Ledelsesnetværk og udvikling 

• Løbende møder med B&U-udvalget 
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4006 – Medlemsaktiviteter, TAK! 

2022 har budt på et væld af spændende arrangementer for medlemmerne. Lige fra 

medlemskursus på Frederiksdal, besøg i Skt. Mariæ Kirke og kloster, vores velbesøgte 

’Politik og Pølser’ arrangement i august, OK24 drøftelser og flere konkurrencer med 

gode præmier er det blevet til. Medlemskurset alene kostede dkk.125.000 at afholde, 

55 medlemmer deltog. Da vi havde en del hensatte, uforbrugte midler tilbage fra covid-

nedlukningsperioden til formålet, belaster det store aktivitetsniveau dog ikke dette års 

regnskab.  

 

Vores ambition er, at der hver måned er en aktivitet. Tak til alle jer der har lagt vejen 

forbi og været med til at gøre HLF til en mere levende forening.  

 

4007 – Generalforsamling 

Kredsstyrelsen er glad for at generalforsamlingen har vedtaget et budget, der lægger 

op til at vores generalforsamling fremover skal afholdes med et socialt arrangement og 

lidt at spise efterfølgende. Det betyder noget for omkostningen, men vi synes det er 

værd at fejre både demokrati, forsamlingsret og medlemskab af frie fagforeninger. 

Derfor udgør det også en betragtelig post på regnskabet. 

 

4008 – Fraktion 4 

Efter COVID-19 har sluppet sit tag i Danmark og har vores pensionistforening, Fraktion 

4, igen haft flere arrangementer i året. En sommerudflugt til Sagnlandet Lejre og en 

velbesøgt julefrokost i Stengade. Der skal igen lyde en stor tak til det meget engagerede 

fraktion 4 udvalg, der i år har fået nye kræfter på posterne. 
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Lægges de hensatte midler til er det samlede forbrug til Kredsarrangementer for året 

2022 på dkk.360.100. 

ØVRIGE OMKOSTNINGER 

5000 – Repræsentationer, PR & gaver 

I 2022 har Helsingør Lærerforening haft følgende udgifter på kontoen, der alle er under 

beskatningsgrænsen: 

 

 Julegaver til ansatte & tillidsvalgte i HLF 

 Revisionsmiddag 

 

5001 – Vedligehold 

I løbet af året har vi ’byttet om’ på de to lokaler, så man ikke kommer ind i et tomt 

mødelokale. Det betød også at vi skulle flytte rundt på en del lamper, der jo selvfølgelig 

skal leve op til arbejdstilsynets anbefalinger. Vi håber det giver en bedre oplevelse at 

besøge kredsens kontor og et bedre arbejdsmiljø for dem der har deres ugentlige gang 

i Stengade. Udgifterne knytter an til denne ombytning og det elarbejde det afstedkom. 

 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  KREDSARRANGEMENTER       

4000 Faglig Klub 2.865 5.000 57,3 % 

4002 TR møder/kurser 102.963 120.000 85,8 % 

4003 KS møder/kurser 84.447 80.000 105,6 % 

4004 AMR møder 2.308 1.000 230,8 % 

4005 Øvrige møder og forhandlinger 2.863 1.000 286,3 % 

4006 Medlemsmøder 11.196 50.000 22,4 % 

4007 Generalforsamling 18.443 25.000 73,8 % 

4008 Fraktion 4 10.021 10.000 100,2 % 

 KREDSARRANGEMENTER I ALT 235.109 292.000 80,5 % 



11 
 

5002 – Inventar 

Så skete det endelig efter mange års snak – vi har købt nye 

stole! Vi faldt over et virkelig godt tilbud på Arne Jacobsens 

stol, myggen, der oprindeligt er tegnet til Munkegårdsskolen 

i Gentofte. Vi har købt 18 styk til en rigtig god pris – knap 

dkk.20.000 inkl. fragt. 

 

Vi har i årets løb også købt to brugte metalskabe i grøn, en luftkvalitetsmåler, kaldet 

Canairi, og noget AV-udstyr. 

 

Kontonummer Tekst Beløb Budget % 

  ØVRIGE OMKOSTNINGER       

5000 Repræsentation, PR & gaver 28.346 25.000 113,4 % 

5001 Vedligehold 11.359 25.000  45,4 % 

5002 Inventar 35.417 40.000 88,5 % 

 ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT 75.122 90.000 83,5 % 

 

KONKLUSION 

Vi kommer ud af 2022 regnskabet med et overskud på dkk.46.750. 

Kontingentindtægterne er fortsat faldende, men med flere AKUTmidler end forventet og 

relativt stabile udgifter sikres overskuddet. Vores egenkapital udgør ved indgangen til 

2023 dkk. 915.000. Året 2022 har været præget af stor og varieret aktivitet i kredsen. 

I 2023 vil vi have et styrket fokus på at rekruttere medlemmer og finpudse vores 

medlemsaktiviteter og medlemstilbud, så vi får en god balance mellem indtægter og 

udgifter fremover. 

    

 

REGNSKAB 2022 BUDGET 2022 

Indtægter   1.999.612 1.979.000 

Personale   -1.429.879 -1.417.000 

Kontor   -168.935 -149.000 

Administration   -43.815 -36.000 

Kredsarrangementer & Øvrige udgifter -310.231 -382.000 

RESULTAT HLF   46.749 -5.000 

Egenkapital HLF ultimo  915.829 869.079 
 

Med disse ord overdrages kredsens årsregnskab 2022 til generalforsamlingen 2023 til 

endelig godkendelse. 

/MS 

https://www.bing.com/videos/search?q=canairi&docid=608001377744012238&mid=020B89C38CCB8F86E2D5020B89C38CCB8F86E2D5&view=detail&FORM=VIRE

