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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds!
I sidste nummer af nyhedsbrevet nr. 4 – maj 2020 redegjorde vi for forløbet op til generalforsamlingen. I
dette generalforsamlingsnummer vil vi forsøge at forberede Jer bedst muligt på en noget anderledes generalforsamling, og på de ”regler”, vi afvikler generalforsamlingen efter. Vi forsøger, efter bedste evne, at
følge de juridiske regler, der er for foreningers generalforsamlinger betinget af Coronakrisen - og får god
hjælp fra hovedforeningen.
Vi ved endnu ikke præcis, hvilke rammer fase 3 genåbningen den 8. juni giver os, men når retningslinjerne
for biografer og teatre giver mulighed for, at 500 personer indendørs med en meter imellem kan samles.
Så håber vi på, at det vil kunne lykkes at samle alle på Frederiksværk Skole i kantinen. Men situationen
kræver en høj grad af fleksibilitet for alle, og vi må derfor afvente en endelig udmeldingen d. 8. juni.
Der er pt. tilmelding til generalforsamlingen på 4 skoler: Gilbjergskolen, Bjørnehøjskolen, Melby Skole og
Frederiksværk Skole. Men som skrevet ovenfor, så kan der blive ændret i åbningen af valgsteder efter den
8. juni. Er det muligt at holde GF2020 samlet, så gør vi det. Er der få tilmeldinger til en skole/valgsted, så
åbner vi ikke valgstedet, men vil vi sende jer til nærmeste åbne valgsted. Realistisk set så forventer vi ikke
at åbne 4 skoler/valgsteder.
Deltagelse kræver tilmelding i år. Det er ikke normal praksis, men dikteret af situationen, så husk deadline for tilmelding d. 10. juni. Skulle enkelte dukke op på dagen, bliver man selvfølgelig ikke afvist, men vi
har brug for et overblik, så vi opfordrer på det kraftigste til, at man i år tilmelder sig.
Afviklingen af generalforsamlingen bliver ligeledes anderledes:






Der udsendes en skriftelig beretning som kun kort suppleres af kredsformanden på generalforsamlingen.
Vi beder jer i perioden 8.-15. juni tilkendegive, om I ønsker at stille spørgsmål og/eller komme med
bemærkninger til beretning, regnskab, budget og indkomne forslag.
Der bliver dog mulighed for på generalforsamlingen til hvert pkt. på dagsordenen, at komme med
bemærkninger/spørgsmål.
Vi forventer at generalforsamlingen er væsentligt kortere end normalt.
Der bliver ingen spisning eller fadøl, men der vil være vand/sodavand 

Hvilke ændringer foreslår kredsstyrelsen af vedtægterne?
Der er ingen indkomne forslag i år. Men kredsstyrelsen fremsætter efter dialog og anbefaling fra tillidsrepræsentanterne forslag om vedtægtsændringer. De fleste er af redaktionel karakter fx rettes § 1 vedr.
navngivning af kredsen. Væsentlige ændringer er vedtægtsændringen vedr. § 8 ledelse af kredsen. Her foreslår kredsstyrelsen, at kredsstyrelsens størrelse fremover består af 4 personer. Læs om ændringsforslagene nedenfor samt begrundelserne i afsnittet i beretningen vedr. ”Gearet til fremtiden” og ”År to efter
den stiftende generalforsamling”.
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Vedtægtens afsnit
Indledning

Tekst i gældende vedtægter
Disse vedtægter for kreds 34, Gribskov
og Halsnæs Lærerkreds, er udarbejdet i
et samarbejde mellem kredsstyrelsen
for Gribskov Lærerkreds og Halsnæs
Lærerkreds og vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 16. marts
2018.
Vedlagt som bilag: Vedtægter for Særlig Fond.

Forslag til ændring
Vedtægter for Kreds 34, Gribskov –
Halsnæs Lærerkreds, er drøftet og
behandlet på kredsstyrelsesmøder i
januar, februar, marts og maj 2020.
Vedlagt som bilag: Vedtægter for Særlig Fond.

§ 1. Navn

Kredsens navn er Gribskov - Halsnæs
Lærerkreds. Den udgør kreds 34 i
Danmarks Lærerforening. Kredsen
dækker Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune.
I forbindelse med den stiftende generalforsamling udskrives der en konkurrence blandt medlemmerne om kredsens navn. Kredsens endelige navn
indstilles af kredsstyrelsen og vedtages
ved den ordinære generalforsamling i
2019. (Slettes).

Kredsens navn er Gribskov - Halsnæs
Lærerkreds. Den udgør kreds 34 i
Danmarks Lærerforening. Kredsen
dækker Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune.

§ 5.
Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets
første kvartal, og indkaldes på
www.folkeskolen.dk (kalenderen) og
på kredsens hjemmeside www.gh34.dk
med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal skriftligt foreligge
hos kredsformanden senest 14 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Endelig dagsorden og en oversigt over
det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved
opslag på kredsens hjemmeside
www.gh34.dk senest 10 arbejdsdage
før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen kan kun træffe
beslutninger om sager, der er optaget
på dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, jf.
dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10; stk. 10.
Beslutninger træffes ved almindeligt
flertal, jf. dog §§§ 8, 11 og 12.
Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 1

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets
første kvartal, og indkaldes på
www.folkeskolen.dk (kalenderen) og
på kredsens hjemmeside www.gh34.dk
med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal skriftligt foreligge
hos kredsformanden senest 14 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Endelig dagsorden og en oversigt over
det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved
opslag på kredsens hjemmeside
www.gh34.dk senest 10 arbejdsdage
før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen kan kun træffe
beslutninger om sager, der er optaget
på dagsordenen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt, jf.
afsnit 1.
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§ 8.
Stk.1.

medlem ønsker det.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev.

1 medlem ønsker det.
Der kan ikke afgives stemme ved
fuldmagt eller brev.

Kredsen ledes af en kredsstyrelse på 6
medlemmer, der vælges i lige år. Valgperioden er sammenfaldende med
kongressens valgperiode.

Kredsen ledes af en kredsstyrelse på 4
medlemmer, der vælges i lige år:
Kredsformand, næstformand, kredskasserer og sagsbehandler. Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode

Valg af kredsformand, næstformand,
delegerede til kongressen, kredsstyrelse samt suppleanter for disse gennemføres i overensstemmelse med de af
hovedstyrelsen, før hver valggeneralforsamling, udsendte retningslinjer, jf.
Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Valg af kredsformand, næstformand,
kredskasserer og sagsbehandler samt
delegerede til kongressen og suppleanter for disse gennemføres i overensstemmelse med Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Valgene foretages på denne måde:
1. Valg af formand
2. Valg af næstformand
3. Valg af kredskasserer
4. Valg af sagsbehandler
5. Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer
6. Valg af øvrigt delegerede til
kongressen
7. Valg af suppleanter for de
kongresdelegerede;
1. suppleant og 2. suppleant
(vælges blandt kredsstyrelsen).
8. Valg af 2 suppleanter til
kredsstyrelsen; 1. og 2. suppleant
9. Valg af 2 kritiske revisorer og
2 revisorsuppleanter

Valgene foretages på denne måde:
1. Valg af formand
2. Valg af næstformand
3. Valg af kredskasserer
4. Valg af sagsbehandler
5. Valg af øvrigt delegerede til
kongressen
6. Valg af suppleanter for de
kongresdelegerede. Der vælges en 1. og en 2. suppleant.
Vælges blandt TR-erne.
7. Valg af suppleanter til kredsstyrelsen. Der vælges en 1. og
en 2. suppleant.
8. Valg af to kritiske revisorer og
revisorsuppleanter. Vælges
blandt de aktive medlemmer.

Nærværende vedtægter er vedtaget på
kredsens stiftende generalforsamling
d. 16. marts 2018. Vedtægterne træder
i kraft d. 1. april 2018.

Nærværende vedtægter er vedtaget på
kredsens generalforsamling d. 15. juni
2020

Kredsstyrelsen

§ 8.
Stk. 2.
Kredsstyrelsen

§ 8.
Stk. 4.
Kredsstyrelsen

§ 13. Vedtagelse
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Valg til Kredsstyrelsen.
Kredsformand: Michael Bie Andersen genopstiller til posten som kredsformand. Jeg har
siden 2006 været TR/kredsstyrelsesmedlem, 2008 blev jeg næstformand og 2014 kredsformand og fællestillidsrepræsentant for lærerne i Halsnæs. Siden 2018 har jeg været
formand for Gribskov – Halsnæs Lærerkreds. Kredssammenlægningen var nødvendig og
vi er kommet godt i gang. Vi skal både centralt og lokalt forsætte udviklingen af ”vores”
Danmarks Lærerforening, så vi kan skabe mærkbare forandringer i medlemmerne hverdag. Det arbejde håber jeg på, at få lov til at forsætte efter generalforsamlingen.
Næstformand: Marianne Bromand Hansen genopstiller som næstformand. Jeg har været TR på Skt. Helene skole og kredsstyrelsesmedlem i Gribskov Lærerkreds. Ved sammenlægningen af de to kredse blev jeg valgt til næstformandsposten. Mine arbejdsområder er hovedsagligt det pædagogiske område. I år var jeg blandt de lærere som deltog
på Undervisningsministerens Sorømøde.
Kasserer: Mit navn er Andreas Mørup. Jeg er 45 år, og ansat på Gribskolen siden 2017. Jeg
har været lærer siden 1999, og har tidligere siddet i kredsstyrelsen i 9 år i Hillerød lærerkreds. Først 5 år som TR og siden 4 år som kasserer. Herefter har jeg været 3 år som afdelingsleder for udskolingen ligeledes på Frederiksborg Byskole indtil jeg valgte at gå tilbage til
lærergerningen i 2017, hvor jeg blev ansat i Gribskov Kommune.
Sagsbehandler: Jeg hedder Allan Nielsen. Er 58 år. Siden kredssammenlægningen har jeg
dels været ansat på Melby Skole og dels været kredssagsbehandler på kredskontoret. Jeg
modtager genvalg til opgaven som kredsens sagsbehandler.
Suppleant til kredsstyrelsen: Mira Mussmann Wittrock, 41 år: Jeg har været TR på Ramløse
Skole i 3 år og har i de sidste 2 år også været kredsstyrelsesmedlem. Denne plads udgår på
grund af omstrukturering i kredsen jvf. "Gearet til fremtiden". Derfor er det nu muligt for mig,
at stille op som suppleant til Kredsstyrelsen. Jeg synes, at Kredsstyrelsen gør et godt og vigtigt
stykke arbejde, i forhold til at sikre gode vilkår for medlemmerne i kommunerne, og jeg vil
meget gerne være med til, at støtte op om dette arbejde, hvis det skulle blive nødvendigt. I
mit daglige arbejde som TR, arbejder jeg særligt for gennemsigtighed og fair fordeling af opgaverne.
Suppleant til kredsstyrelsen: Lene Schmidt TR på Hundested Skole stiller op til posten som
suppleant til kredsstyrelsen. Jeg har, som Mira, også siddet med de sidste 2 år som kreds
styrelsesmedlem. Jeg er lærer på Hundested Skole. Udover TR funktionen for mine kolleger
på skolen – er jeg også valgt AMR og sidder i den sammenhæng i H-MED i Halsnæs kommune.
Jeg har været TR på skolen siden lockouten i 2013. I kredsen har jeg haft d. 3. plads som kongresdelegerede, en plads vi desværre mistede pga. lavere medlemstal. Jeg vil gerne arbejde
for synlighed af vores Kreds ude på skolerne og sikre at vi bliver hørt og oplever, at kredsen er
der for medlemmerne og sikre vores arbejdsvilkår også – efter de 60.

4

Danmarks Lærerforening Kreds 34 – Gribskov - Halsnæs Lærerkreds
Nr. 5 – juni 2020 – 3. årgang
Hvilke budgetændringer og kontingent foreslår kredsen?
Vi er glade for igen i år at kunne meddele, at vi fastholder kontingentet for både fraktion 1 og 2 samt fraktion 4. Spørgsmålet er så hvor længe det kan forsætte? Hovedforeningen barsler centralt med kontingent
stigninger. Vores budget tager udgangspunkt i 500 aktive medlemmer, men da vi er pt. kun 488 aktive medlemmer, skal der arbejdes på at få meldt de sidste ikke-medlemmer meldt ind, for at der bliver balance i
budgettet. Med faldende børnetal og de optil ca. 25 stillinger, der er besluttet nedlagt i Gribskov, må vi nok
forvente at budgettet med et overskud på 1000 kr. ikke holder og næste regnskab reelt vil vise et underskud for førstegang i mange år.
På den stiftende generalforsamling var der debat vedr. solidaritetsfonden. Hovedforeningens ZATU projekt
er stoppet og nedlagt, og vi har reelt ikke i de sidste to år haft kræfter, og ser det heller ikke fremadrettet,
til at involvere os i udenlandsprojekter. Det arbejde varetager den internationaleafdeling i Danmarks Lærerforening rigtigt flot, og det kan vi alle være stolte af. Vi har derfor ikke budgetteret med penge til ZATU.
Omstrukturering af FAK (Kredssamarbejdet i Nordsjælland). Der optræder i år ikke en udgift på 50.000 kr. til
FAK. Det betyder ikke, at der ikke er udgifter til samarbejdet. Udgifter til fx kørsel konteres nu under kredsens egne konti samt konferencer møder m.m. Med omstruktureringen og nedlæggelsen af FAK FU kanaliseres der ikke ubetydelige midler til de lokale kredse. Omstruktureringen skal evalueres, og der kan muligvis fremadrettet opstå udgifter kredsene i fællesskab er enige om er nødvendige.
De to tidligere kredse havde hver deres egen Steen (Sandager 038, Nygaard 034). Vi savner ”Steen” på kontoret, derfor foreslår vi en mindre hævelse i frikøbsbudgettet som skal financier en administrativ medarbejder. Økonomien fra ændringen af kredsstyrelsen, frikøb af FU og omstruktureringen FAK m.v. dækker
hovedparten af udgifterne.

Generalforsamling
Mandag d. 15. juni 2020 kl. 17.30
Endelig dagsorden:
1.
Forretningsorden
2.
Valg af dirigent
3.
Beretning
4.
Regnskab
5.
Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
6.
Vedtægtsændringer
7.
Budget og fastsættelse af kontingent
8.
Valg af formand, næstformand, kasserer, sagsbehandler, 2 suppleanter til kredsstyrelsen, 2
revisorer og 1 revisorsuppleant
9.
Evt.
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R esultatopgørelse for perioden 01.01.19 - 31.12.19
D rift 2019
Note Indtæ gte r
1 Kontingenter
Renter
2 Andet
Akutfond
Indtæ gte r i a lt

Budge t 2019

D rift 2018

1.821.108
17.422
20.000
293.433
2.151.963

1.798.000
20.000
20.000
272.000
2.110.000

1.859.254
23.958
70.000
262.635
2.215.847

U dgifte r - kre dsstyre lse n/ T R
3 Frikøb, honorar
Godtgørelser kreds/TD-penge
Kørsel
4 Kurser, konfer. mm
Andet kreds/mødefortæ ring
I a lt kre dsstyre lse n

1.281.500
20.364
25.406
124.306
16.373
1.467.949

1.275.000
12.000
20.000
130.000
16.000
1.453.000

1.269.704
11.973
17.148
86.659
14.797
1.400.281

U dgifte r me dle mme r
5 Generalforsamling
Faglig klub-/medlemsmøder mm
6 Arr. pensionister
Medlemskursuskursus
7 "Events" og kampagner
8 Gaver
M e dl. I a lt

21.558
7.068
19.276
222.869
49.921
11.696
332.389

35.000
9.000
25.000
200.000
50.000
5.000
324.000

57.565
5.361
48.113
199.632
76.850
2.338
389.858

50.256
29.580
73.337
13.320
5.333
40.000
7.090
9.100
228.016

45.600
31.500
80.000
16.000
7.000
40.000
10.000
9.000
239.100

50.825
31.560
111.775
17.592
6.791
40.000
10.000
9.700
278.242

2.683
16.200
3.446
10.000
18.206
1.263
4.000
0
55.798

2.000
16.000
4.000
10.000
20.000
2.000
4.000
1.000
59.000

1.979
17.669
3.830
2.180
27.994
2.000
4.000
0
59.653

0

37.500

35.285

2.084.152

2.112.600

2.163.320

67.811

-2.600

52.527

Øvrige udgifte r
FAK
Opkræ vningsudgifter DLF
9 Husleje
Abonnementer,faglitteratur.
Forsikringer
10 Afvikling Græ sted/ nyt kontor
Revisor
11 Solidaritetsfond
Øvrige udgifte r i a lt
U dgifte r - kontor
Porto/gebyrer
Telefon/bredbånd
Kontorartikler.
12 Inventar/istandsæ ttelse
Netvæ rk/anskaff./ IT
Småanskaffelser
Rep/vedligehold
Diverse
Kontorhold i a lt
13 U dgifte r på hus i Græ ste d

S a mle de U dgifte r
14 R E S U LT AT / OV E R S KU D
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Balance pr 31.december 2019
Aktive r
Kontingent tilgode.
Andre tilgodehavender
Kassebeholdning
Lån & Spar Gribskov
Lån & Spar Halsnæ s
Lån & Spar invest
Egne aktiver i alt
Aktiver Sæ rlig Fond

146.826
0
1.501
2.567.675
1.079.325
637.758
4.433.085
2.604.758

AKTIVER I ALT

7.037.843

Pa ssive r
Egenkapital primo
Periodens resultat

1.170.458
67.811

Egenkapital 31.12.19
Investeret i ejendom
Sæ rlig Fond
Ege nka pita l i a lt

1.238.268
0
2.604.758
3.843.026

Skyldig DLF
Skyldige omkostninger
Hensat solidaritetsfond
Hensat pensionister
Hensat revisor
Skyldig frikøb
Hensat rep./vedl.hold service
Hensat dobbeltfrikøb
Hensat nyt kontor
Medlemskursus afsat
Hensat "Ny start", Prof. kap. mm.
Kontorhold afsat
Skyldig A-skat/AMB
Skyldig pension
Gæ ld i a lt

2.465
56.344
25.600
38.230
10.875
937.736
89.113
475.700
1.113.367
228.047
105.645
71.843
37.807
2.046
3.194.817

PASSIVER i ALT

7.037.843

Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca 475.000 kr- dobbelt løn og ydelse
i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næ stformand, kasserer og sagsbehandler.
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N ote r til re gnska b 2019
1 Fæ rre medlemmer i 2019 i forhold til 2018 (nedlagte stillinger) - det var forudset, dog flere
end forventet.
2 20.000 indbetalt for administration af HUSET i Fr.væ rk.
3 Fast frikøb. Honorar udbetales til Formand, Næ stformand, Kasserer og sagsbehandler.
4 Store Kursus for kredsstyrelse og TR'ere på 3 dage samt TR-konference 2 dage
(TR-konferencen betales i januar 20, derfor skyldig)
5 Generalforsamling afholdt på Ramløse Skole. Ingen lejeudgifter mm. Året før
blev den stiftende Generalforsamling afholdt på Bymose Hegn
6 Dæ kker ture og arrangementer samt en julefrokost for fraktion 4 (pensionister)
7 Herunder "Sammen om ny velfæ rd" (Gribskov), "Professionel Kapital" (Halsnæ s)
8 Flere vingaver købt ind på 2019-budgettet. Det er til jubilæ er og afskredsreceptioner
(Medlemmer)
9 Husleje for Kredskontoret i Frederiksvæ rk
10 Penge hensat til fremtidigt nyt kontor (i 2019 var det også til afvikling af kontoret i Græ sted)
11 Der er afsat ½ % af kontingentindbetalingerne til ZATU
12 Vi skal have nye kontorstole og gardiner mm. Hensat til formålet.
13 Udgifter til huset i Græ sted findes ikke mere
14 Vi fik flere penge ind på AKUT-fonden, da vi fik flere TR'ere på skolerne i Halsnæ s
Ingen udgifter på huset i Græ sted
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R E S U LT AT OP GØR E LS E
Gribskov

H a lsnæ s

Indtæ gte r
2.356,47
7.759,25
10.115,72

Indtæ gte r
Kursgevinst oblig.
Renter bank
Renter obligationer
Indtæ gte r i a lt

S a mle t

2.279,50
1.311,41
3.395,00
6.985,91

Indtæ gter i alt
17.101,63

75.000,00
75.000,00

U dgifte r
Underskud huset
Administrationsbidrag
Revision
U dgifte r i a lt

113,73
20.000,00
6.062,50
26.176,23

Udgifter i alt
101.176,23

R e sulta t/ unde rskud -64.884,28

Resultat før skat:
Skat for 2018
R e sulta t e fte r ska t:

-19.190,32
877,00
-18.313,32

Samlet resultat
-83.197,60

Indestående i L&S
365.115,31
Halvdel af husvæ rdi
575.000,00
Kursvæ rdi L&S Invest
430.049,50
½ husdriftsegenkapital
14.518,27
AKT IV E R I ALT
1.384.683,08

Aktiver i alt
2.604.757,91

Åretsunderskud
-64.884,28
P AS S IV E R I ALT 1.220.074,83

P a ssive r
Egenkapital 1.1.
1.402.996,40
Regulering husvæ rdi
0,00
Årets resultat
-18.313,32
P AS S IV E R I ALT
1.384.683,08

Passiver i alt
2.604.757,91

Egenkapital 31.12.

1.220.074,83

Egenkapital pr. 31.12. 1.384.683,08

Michael Bie
Kredsformand

Helle van Driel
Kredskasserer

Renteindtæ gter bank
Overskud ejd Græ.
Indtæ gte r i a lt
U dgifte r

Tab væ rdi kontor
U dgifte r i a lt

Ba la nce pr 31.12.2019
Aktive r

Til gode 034
Indestående i L & S
AKT IV E R I ALT
P a ssive r
Egenkapital primo

Aktive r

0,00
1.220.074,83
1.220.074,83

1.284.959,11

Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter
deres formål under hensyn til kredsens vedtæ gter, budget og vedtagelser på
kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder.
Frederiksvæ rk, den

/

2020

Jørgen Hansen
revisor

Viggo Eriksen
revisor
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2.604.757,91
Samlet egenkap.
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Budgetforslag for 2020
Forbrug 19

Budge t 20

Bemærkninger

Indtæ gte r
Kontingent
Renter og udbytte
Andet
AKUT-fond
Indtæ gte r i a lt

1.821.108
17.422
20.000
293.433
2.151.963

1.765.000
17.000
20.000
300.000
2.102.000

1

U dgifte r - kre dsstyre lse
Frikøb/ydelser (excl. adm ejd)
Godtgørelser kreds/TD-penge
Kørsel
Kursus,konferencer mm
Andet
Kre dsstyre lse n i a lt

1.281.500
20.364
25.406
124.306
16.373
1.467.949

1.373.000
22.000
30.000
106.000
17.000
1.548.000

2

21.558
7.068
19.276

25.000
9.000
25.000

5

Udgifter medlemmer
Generalforsamling
Faglig klub-/medlemsmøder mm
Arr. pensionister
Medlemskursus

3
4

6

222.869

225.000

Events og kampagner
Gaver
U dgifte r me dl i a lt

49.921
11.696
332.389

50.000
7.000
341.000

7

Øvrige udgifter
Amtskreds
Opkrævningsudgifter DLF
Husleje
Abonn/faglitt
Forsikringer
Opsparing nyt kontor/flytning
Revisor
Solidaritetsfond
Øvrige udgifte r i a lt

50.256
29.580
73.337
13.320
5.333
40.000
7.090
9.100
228.016

0
30.000
75.000
14.000
14.000
10.000
9.000
0
152.000

8

2.683
16.200
3.446
10.000
18.206
1.263
4.000
0
55.798

2.000
16.000
5.000
10.000
20.000
2.000
4.000
1.000
60.000

0

0

67.810

1.000

U dgifte r - kontor
Porto/gebyrer
Telefon/ADSL
Kontorartikler
Inventar/istandsættelse
Netværk/anskaffelser/ IT
Småanskaffelser
Rep./vedligehold
Diverse
Kontorhold i a lt
R e sulta t drift a f e je ndom
R e sulta t/ Forve nte t re sulta t

Kontingentforslag:
Arbejdende (frak 1 og 2) 498 k r heraf 213 til Hovedforeningen ( stigning 0 k r)
Pensionister (frak 4) 98 k r heraf 71 k r til Hovedforeningen

10

9
10
11

12
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Bemærkninger til budget 2020
1. Kontingentindtæ gter: Alm. medl.
498 kr/md( 213 til DLF +
285 til 34)
Pensionister
98 kr/md( 71 til DLF +
27 til 34)
Årligt kontinge nt:
500 medl. á
3420 kr/årl.+ 170 pens. á
324 = 1.765.000
(Forventet lavere stillingstal og fastholdt kontingent vil give en lavere indtæ gt)
2 1 frikøbstime vil koste kr 296 (tallet fremkommer således):
1/1924 x kr
465.000 =
242 kr
2,15 % ferietillæ g
=
5 kr
17,3% pens.bidrag
=
44 kr
reguleres ned
2020-stign.i %
2
=
5 kr
I alt
296 kr
Fast frikøb
3550 timer á
295,6 kr
Honorarer
86.000 31/3 00- kr (x
141 %)
+pension ovenst. 121.000 x
18,60%
HK kontor
Frikøb i alt (incl. adm ejd.)
Frikøb (ekskl. admin. af ejd.)
1.373.000 kr
3.

=
=
=

1.049.000
121.000
23.000
200.000
1.393.000

TR Gribskov for kørsel betalt fra skole til kredskontoret til TR-møder
Kørsel dækker også kredsstyrelsens kørsel, kørsel til andre møder + FAK

4. Der er budgetteret med 1 kredskonference á 2 dage og St. kursus på Fr.dal, hvor hele
Kredsstyrelsen og alle TR'ere forventes at deltage. I 2020 2 dage mod 3 i 2018.
samt formand + næstformand kursus i FAK
5 I 2020 var det planlagt at generalforsamlingen skulle være på Ramløse Skole
6 Pensionistture, arrangementer mm, der planlægges af fraktion 4. Herudover inviterer kredsen
på en julefrokost.
7 Arrangementer ifm "Hvad skal vi med skolen", "Ny start", sammen om NY START (Gribskov),
Professionel Kapital i Halsnæs
8 Ændring af organisering af FAK.
9 Husleje, rengøring og el på hus i Fr.værk.
10 Forsikringer. Rådgivningsansvarsforsikring (FAK) inkl. fra nu
11 Huset er solgt i Græsted. Opsparing/omkostninger til nyt kontor for kreds 34
12 Huset blev solgt i Græsted 1.3.19
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