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Der  indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 150 

Torsdag den 12. marts 2020 kl 17 på Hotel Søparken, Aabybro 

  Generalforsamling 2020 

Endelig dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskaber. Kredsens regnskab og regnskab for særlig fond fremgår af det udsendte ge-

neralforsamlingsblad og kan desuden læses på kredsens hjemmeside. 

5. Der er indkommet forslag fra kredsstyrelsen vedr. ændring af kredsens vedtægter. 

Ændringerne fremgår af medlemsbrev, det udsendte kandidatblad og kan desuden læses 

på kredsens hjemmeside. 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fra-

trædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer. Kredsstyrelsens forslag fremgår af regn-

skabshæftet og kan desuden læses på kredsens hjemmeside. 

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår. Kredsstyrelsens for-

slag fremgår af det udsendte kandidatblad og kan desuden læses på kredsens hjemme-

side. 

8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår. 

9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9. 

10. Eventuelt. 

 

I år åbner vi dørene kl. 16, hvor du har mulighed for at hygge dig sammen med kollegaer.  

Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. 

Du kan stadig nå at tilmelde dig på 150@dlf.org eller 98 80 19 33. 

På Kredsstyrelsens vegne d. 5. marts 2020 

Kirsten Tranekær 

mailto:150@dlf.org
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I tidens strøm 

 

Der går gennem tiden en strømning som ikke kan dø, 

af arbejdets sang og af tankernes spirende frø 

Hvert slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro 

– finde vejen derhen hvor dets lykke og fremtid kan gro 

 

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp 

som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp 

– som kræver det daglige valg: vil du tage en strid 

for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid 

 

Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med 

i tro på at børnenes drøm kan bli' virkelighed 

Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv 

hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav 

 

Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang 

Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang 

I en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel 

kan vi vise, vi alle har ansvar for mer end os selv 

 

Lad os glæde os over det udsyn vort arbejde gi'r 

ved en daglig forening af gamle og nye værdier 

Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved: 

Der hvor menneskets værd bliver forsvaret må vi være med 

 

Tekst og melodi: Gudmund Auring /1984  
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Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 

 

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for 

optagelse af referat, som sendes til skolerne. 

2. Dirigenten sørger for valg af det nødvendige antal stemmetællere. 

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog 

standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 

4. Hvis formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsorde-

nen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget afstemningen om beretningen. 

5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden 

opretholdes. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter 

dirigentens afgørelse. 

6. Talere får ordet til det enkelte punkt eller underpunkt i henhold til den endelige 

dagsorden i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 

forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten 

kan tillade en kort svarreplik. 

7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren 

er dog undtaget begrænsning af taletid. 

8. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks 

eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden 

og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

9. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftlig til dirigenten. Dirigenten be-

stemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

10. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver ændringer af 

lærerkredsens vedtægter og forslag om kredsens ophør (jvf. vedtægternes § 16 

og 17) mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor. Skriftlig 

afstemning afholdes, såfremt formanden, dirigenten eller 5 tilstedeværende med-

lemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, såfremt 

der opstilles flere kandidater, end der skal vælges. 

11. Under forhandlingerne på generalforsamlingen kan formanden, kredsstyrelsen el-

ler 10 medlemmer forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 
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Regnskab 
RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1 - 31/12 2019 

Note:  Resultat 2019 Budget 2019 

”Ej revideret” 

Resultat 2018 

1 Medlemskontingent 3.053.037 3.037.704 3.012.064 

 Akut-fond 235.965 487.452 502.545 

 Modtaget fra Særlig fond administration 35.000 35.000 35.000 

 Rente– og udbytteindtægter 22.672 60.000 49.038 

 Kursregulering værdipapirer 106.761 5.000 -98.844 

 Tilskud ”Ny start” 44.620 50.000 0 

 Indtægter i alt 3.498.055 3.675.156 3.499.803 

     

 Møder 303.971 343.500 351.220 

 Kurser 189.034 411.652 396.112 

 Kongres 8.791 7.500 5.679 

 Generalforsamling 17.445 30.000 41.170 

 Lønninger Kredsstyrelsen 1.318.439 1.403.237 1.302.248 

 Lønninger TR-repræsentanter 28.800 28.800 28.800 

 Løn kontorassistent og konsulent 1.158.546 1.167.600 1.110.787 

2. Kontoromkostninger 105.503 89.700 95.494 

 Forsikringer  13.040 14.500 14.348 

 Bøger og pjecer 2.096 1.000 1.199 

 Inventar og IT 17.340 19.000 26.035 

 Rengøring 33.208 33.750 32.746 

3. Omkostninger Grønnegade 52 97.712 93.500 94.384 

 Gaver 36.086 36.000 30.318 

 Forpligtende kredssamarbejde 5.933 7.000 5.332 

 Særlige formål 5.000 5.000 3.000 

 Omkostninger i alt 3.340.944 3.691.739 3.538.872 

     

 Årets resultat 157.111 16.583 -39.069 

  

 

Der foreslås overført til næste år. 
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Balance pr. 31. dec 2019 

Noter:  31/12-2019 31/12-2018 

 Obligationer 0 318.155 

 Investeringsforeninger 2.602.461 2.156.795 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 2.602.461 2.474.950 

    

 Tilgodehavende Akut-fond 17.500 57.559 

 Kontingent 3.272 6.005 

 Akut fond, rest. Rådighedsbeløb 974.134 754.215 

 Tilgodehavende renter 0 396 

 Tilgodehavende udbytteskat 0 5.312 

 Forudbetalt løn 82.264 80.194 

 Forudbetalte omkostninger 1.859 6.098 

 Tilgodehavender i alt 1.079.029 909.779 

 Lån og Spar Bank 989.263 951.089 

 Likvide beholdninger i alt 989.263 951.089 

 AKTIVER I KREDSEN 4.670.753 4.335.818 

 Aktiver i Særlig Fond 4.198.669 4.064.048 

    

 AKTIVER I ALT 8.869.422 8.399.866 

 Egenkapital, 1. januar 2018 1.600.705 1.692.574 

 Henlagt til fratrædelsesordning -52.800 -52.800 

 Overført af årets resultat 157.111 -39.069 

 Egenkapital i kredsen 1.705.016 1.600.705 

 Egenkapital i særlig fond 4.157.041 4.056.048 

    

 Fratrædelsesordning 180.400 127.600 

 Skyldig løn 458.102 477.070 

 Hensatte forpligtelser i alt 638.502 604.670 

    

 Skyldig løn 896.428 877.022 

 Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v. 72.154 68.100 

 Skyldig Særlig Fond 25.000 27.834 

 Feriepengeforpligtelse 268.858 265.526 

 Skyldige omkostninger 40.662 87.746 

 Tildelte akutfondmidler, ovf. til næste år 974.134 754.215 

 Periodeafgrænsningsposter 50.000 50.000 

 Gældsforpligtelser i kredsen 2.327.236 2.130.443 

 Gældforpligtelser i særlig fond 41.628 8.000 

 Gældsforpligtelser i alt 2.368.864 2.138.443 

    

 PASSIVER I ALT 8.869.422 8.399.866 

AKTIVER 

PASSIVER 
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Særlig Fond 

Noter:  31/12-2019 31/12-2018 

    

3. Ejendom, Grønnegade 52, Brønderslev 700.000 700.000 

 Obligationer 0 799.333 

 Investeringsforeninger 3.411.390 2.416.914 

 Tilgodehavende hos Kredsen 25.000 27.834 

 Tilgodehavende udbytteskat 0 5.451 

 Tilgodehavende rente 0 996 

 Likvide beholdninger 62.279 113.520 

 AKTIVER I ALT 4.198.669 4.064.048 

    

 Kontantværdi Grønnegade 52, Brønderslev DKK 570.000  

(1/10-2017) 

  

Noter:  31/12-2019 31/12-2018 

    
 Saldo primo 4.056.048 4.119.136 
 Overført af årets overskud 100.993 -63.088 
 Egenkapital i alt 4.157.041 4.056.048 
    
 Selskabsskat 16.128 0 
 Skyldige omkostninger 8.000 8.000 
 Mellemregning kredsen 17.500 0 
 Gældsforpligtelser i alt 41.628 8.000 
    
 PASSIVER I ALT 4.198.669 4.064.048 
    

 2019 2018 

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-32/12 2019   

Lejeindtægt ejendom 50.000 50.000 

Renter og udbytteindtægter 24.334 54.247 

Kursregulering obligationer og investeringsbeviser 140.235 -123.965 

Indtægter i alt 214.569 -19.718 

   

Ejendomsudgifter -54.063 0 

Administrationsomkostninger -35.000 -35.000 

Revisorhonorar -8.000 -8.000 

Gebyrer -385 -370 

Omkostninger i alt -97.448 -43.370 

   

Resultat før skat 117.121 -63.088 

   

Skat af årets resultat -16.128 0 

   

ÅRETS RESULTAT 100.993 -63.088 

Der foreslås overført til næste år.   

AKTIVER 

PASSIVER 
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Noter 

Noter:  2019 Kr. 2018 Kr. 

    

1 Kontingenter   

 Kontingenter, Fraktion 1-2 2.967.615 2.920.741 

 Kontingenter, Fraktion 4 85.422 91.323 

 Kontingenter i alt 3.053.037 3.012.064 

    

2. Kontoromkostninger   

 Kontorartikler 3.013 2.097 

 Porto -1.170 942 

 Telefon 50.587 38.032 

 Service frankeringsmaskine 3.681 1.369 

 Kopimaskine 5.048 7.719 

 Kontingentopkrævning 15.037 16.332 

 Gebyrer Dataløn m.v. 12.380 12.281 

 Revisorhonorar 10.000 10.000 

 Kontingenter 6.882 6.722 

 Øvrige omkostninger 45 0 

 Kontoromkostninger i alt 105.503 95.494 

    

3. Ejendom, Grønnegade 52, Brønderslev   

 Omkostninger:   

 Husleje, Særlig Fond 50.000 50.000 

 Varme og el 26.529 26.395 

 Ejendomsskat 5.549 5.608 

 Ejendomsforsikring 5.735 4.245 

 Vedligeholdelse 1.403 351 

 Alarm 8.165 7.785 

 Øvrige omkostninger 331 0 

 Ejendomsomkostninger i alt 97.712 94.384 

    
 Ejendomsværdi:   

 Anskaffelsessum primo 1.282.445 1.282.445 

 Tidligere års af– og nedskrivninger -582.445 -582.445 

 Bogført værdi ultimo 700.000 700.000 
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Budget 2020/2021/2022 
Indtægter Justeret budget for 2020 2021 2022 

    

Kontingentindtægter 3.056.306 3.023.651 3.065.938 

Akutfond 607.663 496.512 577.575 

Adm. Særlig Fond 35.000 35.000 35.000 

Renteindtægter 65.000 65.000 65.000 

Ekstraordinære indtægter 31.132 0 0 

    

Indtægter i alt 3.795.101 3.623.163 3.743.513 

    

Udgifter    

    

Møder og kørsel 312.500 312.500 312.500 

Kursus Kredsstyrelsen 5.000 5.000 5.000 

Kursus TR 528.863 417.712 500.775 

Generalforsamling 30.000 30.000 30.000 

Kongres 7.500 7.500 7.500 

Frikøb—lønninger til KS og TR 1.489.697 1.504.462 1.519.374 

Lønninger Personale 1.195.890 1.210.800 1.222.620 

Grønnegade 52, Brønderslev 96.500 98.000 98.000 

Rengøring 35.750 35,750 35.750 

Inventar og IT 19.000 25.000 19.000 

Forsikringer 15.200 15.7000 15.000 

Kontorudgifter 136.200 139.200 139.200 

Særlige formål 5.000 5.000 5.000 

    

Udgifter i alt 3.877.100 3.806.624 3.909.720 

    

Over- / Underskud -81.999 -183-492 -166.207 

Kontingent 

Ydelser og honorar 

 

Kredsstyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat reguleres i  henhold til vedtægterne. 

 

 

Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter 

Ydelser og honorar, herunder kørselsgodtgørelse fortsætter som hidtil. 

Fratrædelsesordning fortsætter ligeledes uændret. 

Ovenstående ordninger kan ses på kredsens hjemmeside. De vil ligeledes være tilgængelige på generalforsamlingen. 
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Løn og honorar for kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter 

Principper gældende for kredsstyrelsesmedlemmer der indtræder i kredsstyrelsen 

efter 1. april 2013: 

1. Kredsstyrelsesmedlemmer tiltræder normalt den 1. april og arbejder frem til 1. august 

samme år uden frikøb og honorar. I perioden 1. april til 1. august passer man sit hidti-

dige arbejde og kredsarbejdet. I særlige tilfælde kan frikøbet træde i kraft allerede ved 

valget (eks. ved nyvalg af kredsformand). 

2. Ved indtræden optælles det faktiske tidsforbrug til organisationsarbejdet i perioden 1. 

april til 31. juli. Disse timer kommer alene til udbetaling ved fratræden i utide til andet 

job, efterløn eller pensionering. Timerne tillægges et tillæg på 50 %. 

3. Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt 1. april og kredsen udbetaler skyldigt fri-

køb (4 måneder, optjent ved indtræden) og honorar indtil den 31. juli samme år. Hen-

sigten er, at ingen efter fratrædelsen skal stilles økonomisk ringere end kolleger frem 

til det nye skoleårs begyndelse. 

 

Principper gældende for kredsstyrelsesmedlemmer, der er indtrådt i kredsstyrel-

sen før 1.april 2013: 

1. Kredsstyrelsesmedlemmer er tiltrådt den 1. april og har arbejdet frem til 1. august 

samme år uden frikøb og honorar. I perioden 1. april til 1. august har man passet sit 

hidtidige arbejde og kredsarbejdet samtidigt.  

2. Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt 1. april og kredsen udbetaler skyldigt fri-

køb og honorar indtil den 31. juli samme år (4 måneder, optjent ved indtræden). Hen-

sigten er, at ingen efter fratrædelsen skal stilles økonomisk ringere end kolleger frem 

til det nye skoleårs begyndelse. 

3. I tilfælde af, at kredsstyrelsesmedlemmet fratræder i utide til andet job, efterløn eller 

pensionering udbetales honorar samt skyldige frikøbstimer (4 måneder, optjent ved 

indtræden). 

  

Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer og TR 

Ydelser og honorar for kredsstyrelsesmedlemmer 

 

Alle opretholder sædvanlig løn, men tillægges et honorar for antallet af frikøbte timer til or-

ganisationsarbejde efter flg. principper: 

Formanden aflønnes med forskellen mellem løntrin 42 og 49 for antallet af frikøbte timer til 

organisationsarbejde. 

Den øvrige kredsstyrelse aflønnes med forskellen mellem løntrin 42 og 48 for antallet af fri-

købte timer til organisationsarbejde. 

Derudover modtager alle et honorar på 15 kr. i 31.03.2000 niveau pr. frikøbt time til orga-

nisationsarbejde, som kompensation for tabte tillæg. 

Ydelserne betales månedsvis forud, og alle tillæg tillægges en pension på 17,3 % samt frit-

valgstillæg. 
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Kørsel 
Kredsstyrelsesmedlemmer 
Der udbetales skattefri kørsel for de første 60 arbejdsdage i kredsens regi. Efterfølgende ud-

betales der skattepligtig kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst. For bemyndiget kør-

sel ydes kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst, denne er skattefri. 

Tillidsrepræsentanter 

Der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst for merkørsel i forbin-

delse med møder, kurser m.m. i kredsens regi.  

TR-ydelser 
Der udbetales hvert år i august 1.200 kr. i honorar + en gave efter gældende skatteregler 
(værdi 1.100) som kompensation for manglende ulempetillæg og diæter på foreningens kur-

ser. 

 

Kontingent 
(Budgettet for indeværende og kommende år fremlægges. Samtidig vedtages kredskontin-
gentet med et månedligt grundbeløb (niveau 31. marts 2000) Kontingentet følger den til en-

hver tid gældende kommunale reguleringsprocent. 

Niveau 31. marts 2000): Særlige medlemmer:22 kr. Pensionister:25 kr. Almindelige med-

lemmer: 208 kr. 

Fratrædelsesordning 
Midtvendsyssel Lærerkreds har en fratrædelsesordning, der er en opkvalificeringspulje 

Opkvalificeringspulje for kredsstyrelsesmedlemmer 

Formålet med puljen er at sikre, at de valgte kredsstyrelsesmedlemmer efter ophøret med 

organisationsarbejde har mulighed for at opkvalificere sig til fremtidigt arbejde. Puljen er et 

supplement til de aftaler, der kan forhandles med kommunerne i henhold til MED-aftalerne. 

De afsatte midler udgør en trækningsret, der kan udnyttes, og kan alene anvendes i forbin-

delse med relevant efteruddannelse/ opkvalificering til et job i folkeskoleregi.   

Puljen oprettes for kredsstyrelsesmedlemmer, som er frikøbt minimum 68 % af den samlede 

arbejdstid inkl. tid til FTR-funktionen, og fremkommer som værdien af en måneds fuld løn 

pr. år, medlemmet har været frikøbt over 4 år. Der kan maximalt opspares 12 måneders 

supplerende løn. Lønnen udregnes i relation til aktuel aflønning ved fratrædelsestidspunktet. 

Der opspares ligeledes pr. år ud over 4 år et beløb til dækning af kursusafgifter, materialer, 

transport og diæter på 1000 kr. i 31.03.2000 niveau, dog max. 12.000 kr. i 31.03.2000 ni-

veau. Afviklingen af den opsparede tid påbegyndes normalt ved starten af det kommende 

skoleår. 

Alle kredsstyrelsesmedlemmer, der fratræder efter et kredsstyrelsesvalg pr. 1. april, fort-

sætter sit frikøb indtil 31. juli samme år.  

Udbetalingen finder ikke sted, hvis medlemmet forlader organisationsarbejdet for at tiltræde 

andet job, går på efterløn eller pension. 

Puljer, der måtte være opsparet, men som ikke udnyttes, tilføres kredsens egenkapital.  

Ordningen følger den enkelte person, så længe vedkommende er valgt med mere end 68 % 

frikøb.  
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Hvor mågerne skriger 

   

Hvor mågerne skriger mod skumhvide bølger,  

hvor markerne mødes med himmel og hav,  

hvor fyrbakken skråner mod lerede skrænter,  

og strandbredden lokker med sten og med rav,  

   

hvor klitten bli'r gul af den blomstrende snerre,  

hvor tårnfalken står i den lysende luft,  

hvor brombær får farve i solvarme kløfter,  

og havbrisen blandes med hyldenes duft,  

   

hvor fiskerens jolle i færgernes følge  

fra daggry kan skimtes på Skagerraks vand,  

hvor kirker og gårde med kalkede længer  

står hvide i sollyset ind over land,  

   

hvor sproget får liv af det lavmælte lune,  

når sindet er sorgløst, og tanken bli'r kåd  

hvor styrke og mandsmod forties i tale  

men stundom blev røbet ved djærveste dåd  

   

kun dér vil jeg være, når foråret kommer,  

når trækfuglen flyver med kursen mod nord.  

Kun dér vil jeg finde den fuldendte tværing  

med guld i sit hjerte og bjesk på sit bord.  

   

(Musik: J. Sørensen, tekst: J. Sørensen)  


