
 

FORORD  
  

 

Aktivitetskalender:  

Lokalt:  

Årligt TR/AMR-kursus 

Åbent medlemskursus 

Møder MED-udvalg 

Temaeftermiddag for AMR 

Arrangementer for børnehaveklasseledere 

TR-møder 

AMR-møder 

Styrelsesmøder 

Styrelsesinternat 

Møder med den øvrige fagbevægelse 

Arbejdsmiljøarrangementer                          

Velfærdsarrangementer 

1. maj-arrangement 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forpligtende samarbejde på Fyn:  

Kursus for nye AMR 

Kongresforberedende møde 

Møder i det forpligtende samarbejde 

 

DLF  

Kongres 

Regionale TR-møder 

Kredsformandsmøder 

Diverse konferencer 
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Formålet med at udgive en skriftlig beretning er naturligvis at give medlemmerne 

et kort overblik over årets gang i kredsstyrelsen. Beretningen danner således, sam-

men med den mundtlige beretning, baggrund for debatten på generalforsamlingen. 

Vel mødt til generalforsamling den 4. marts 2019 kl. 18.15 på Fremtidsfabrikken ll 

i Svendborg. 

Øhavets Lærerkreds 04-03-2019       

 

GENERALFORSAMLING 

Kredsstyrelsens sammensætning: Lone Clemmensen, formand, FTR og kongresdelegeret.           

Pia Eve Jensen, næstformand, kasserer, FTR og kongresdelegeret. Allan Østergaard Hansen,    

pædagogisk ansvarlig og kongresdelegeret. Susanne Mortensen, kredsstyrelsesmedlem og FTR. 

Nikolas Nicki Ioannou, kredsstyrelsesmedlem og kongresdelegeret.                                             

Anne-Sofie Askjær, kredsstyrelsesmedlem. 

 



  

 

 

Ordinær generalforsamling 

Mandag d. 4. marts 2018 kl. 18.15-20.15 

Fremtidsfabrikken II, Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg 

med efterfølgende spisning 

 

1. Valg af dirigent (Forslag: Niels Munkholm Rasmussen) 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskaber 

5. Indkomne forslag 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 

7. Eventuelt  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskonto-

ret i hænde senest d. 22. februar 2018.  

Bilag til dagsordenen kan læses på kredsens hjemmeside. Budget, regnskab og forslag til kontin-

gent kan ses i den skriftlige beretning, som kan læses på hjemmesiden fra d. 27. februar 2018. 

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning efter ge-

neralforsamlingen senest d. 18. februar 2018 til 086@dlf.org eller til din TR.  

DAGSORDEN 
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FORRETNINGSORDEN 
 

Øhavets Lærerkreds’ forslag til fastsættelse af 
forretningsorden 

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 
2. Der vælges stemmetællere. 
3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller ud-

sætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 
4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 

Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 
5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og for-

slagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet ligesom dirigenten kan tillade en 
kort svarreplik. 

6. Dirigenten kan bestemme at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid 
være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten kan stille forslag om, at debatten afsluttes 
straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formand og for-
slagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvil-
ken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes § 15, hvorefter 
ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer 
herfor. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis et enkelt 
medlem af generalforsamlingen kræver det. 

9. Formanden eller styrelsen kan forlange debatten afbrudt for at afholde et kort styrelsesmøde. 
10. Der er rygeforbud i salen.  

KONTINGENTFORSLAG 

Forslag til kontingent for perioden 1/4 2019 – 31/3 2020 

 Kreds pr. md. DLF pr. md. I alt pr. md. I alt pr. kvt. 

Fraktion 1-2 286 213 499 1497 

Fraktion 4 17 71 88 264 

Fraktion 6 11 94 105 315 

 



  

FOLKESKOLELOVEN 
  

De mange tiltag på folkeskoleområdet samt ar-

bejdet med Lov 409 og lokale arbejdstidsaftaler 

optager til stadighed mange ressourcer i kreds-

styrelsen. Det er et vidt forgrenet sagsområde. 

Folkeskolerne i alle vores tre kommune har 

mange og åbenlyse bryderier med at få de for-

skellige politiske intentioner med folkeskolen til 

at virke efter hensigten, ligesom i mange andre 

kommuner.  Heldigvis er der på nogle områder 

– efter flere års bestræbelser – sket ændringer 

til gavn for folkeskolen. Vi tænker bl.a. på de 

ændringer, der er kommet vedr. Forenklede 

Fælles Mål, den nylige ændring af Folkeskole-

loven og den begyndende debat om anvendel-

sen af læringsplatformene. Lokalt er det stadig 

et område, vi prioriterer højt, da flere kommu-

ner og skoler har været meget optaget af både 

målstyring og et snævert syn på anvendelsen 

af læringsplatformene. De politiske intentioner 

med bl.a. Folkeskolereformen, Inklusionsloven 

m.fl. var at reducere skolens problemer. Reali-

teten er imidlertid, at de hidtidige evalueringer 

af bl.a. reformen viser tilbagegang på stort set 

alle målepunkter. Dertil kommer, at vi ved, at 

en række elever mistrives i de alt for lange sko-

ledage, og at der stadig er mange lærere, der 

tilkendegiver, at de overvejer at søge andet ar-

bejde. Intentionen med reformen var at moder-

nisere og afbureaukratisere. Men effekten er 

udeblevet, og den pædagogiske støtte og spar-

ring, som lærerne skulle have fra ledelsessi-

den, drukner mange steder i de andre opgaver, 

lederne står med, og spørgsmålet er, om inten-

tionerne med loven overhovedet er mulige at 

opnå under de vilkår, som skolerne har. 

Oveni alle disse problemstillinger er de store 

besparelser noget, som rammer lederne, læ-

rerne og børnehaveklasseledere hårdt i daglig-

dagen ude på skolerne. Senest har Svendborg 

Kommune reduceret skolerne med mere end 

tredive lærerstillinger. Men i løbet af dette sko-

leår er der yderligere forsvundet stillinger, stil-

linger der ikke er blevet besat, når en lærer har 

forladt skolen. Børnetallet falder, men ikke i et 

omfang, der svarer til at afskedige så mange 

lærere. Dygtige og gode lærere er blevet op-

sagt, og det på trods for, at der er brug for dem 

på skolerne. Der var i forvejen for få lærere an-

sat til at løfte opgaverne ude på skolerne.  

Også på Langeland mærker lærerne igen i år 

besparelserne. Skolerne skal gennemføre 

yderligere sparekrav, så det bliver mere og 

mere vanskeligt at drive skole. Der forsøges 

med mange forskellige tiltag som samlæsning 

af klasser, landsbyordninger m.m. Det er et ar-

bejdsmiljø, der slider både på ledere og an-

satte. Ærø Kommune har i år ikke stillet spare-

krav til skolen. Men lærernes arbejdsforhold li-

der under de manglende ressourcer.  

De forskelligartede problemer i skolen skyldes 

i al sin rørende enkelthed, at man har vedtaget 

diverse reformer og tiltag, som kommunerne 

ikke har ressourcerne til at gennemføre. Hvis 

folkeskolen og kommunerne fik de nødvendige 

ressourcer, ville folkeskolen uden tvivl have det 

bedre, end den har det i dag.  Når vi alligevel 

holder skole i Svendborg, på Langeland og 

Ærø, og på nogen parametre endda klarer os 

rigtig pænt, så er det efter vores bedste opfat-

telse ikke på grund af de omstændigheder, der 

er gældende i skolen, men på grund af at læ-

rerne, børnehaveklasselederne, ledere og vo-

res øvrige medarbejdere yder en helt ekstraor-

dinær indsats.  

Det slider, og det ses desværre i antallet af 

henvendelser på kredskontoret og i det faktum, 

at der er lærere, der vælger at forlade jobbet i 

folkeskolen. 



 

HMU, FÆLLES/OMRÅDE-MED, LOKALT MED, PERSONA-
LEMØDER MED MED-STATUS, TRIOER 

 

Forkortelserne dækker over kommunernes 

samarbejdsstruktur med hovedudvalg, forskel-

lige områdeudvalg og lokale udvalg og arbejds-

miljøgrupper på de enkelte arbejdspladser. 

Lærernes fællestillidsrepræsentant (FTR) sid-

der centralt i udvalgsstrukturen. FTR for både 

Svendborg og Langeland er også en del af 

kredsstyrelsen, så der er tæt kontakt mellem de 

forskellige kommunale MED-udvalg, kreds og 

tillidsrepræsentanter. På Ærø er det TR og 

AMR fra Marstal skole, der sidder i udvalgene. 

Der bruges mange kræfter og meget energi på 

at levere et godt stykke arbejde sammen med 

kommunernes ledelser og de øvrige fagfor-

eningernes tillidsvalgte. 

MED-aftalen er en aftale, der er udarbejdet 

mellem de faglige organisationer og kommu-

nen. Senest har vi været med til at forhandle en 

ny lokal MED-aftale på Langeland. Den har væ-

ret undervejs i nogle år. Men gennem det sene-

ste år har vi haft mange og gode drøftelser med 

Langeland Kommune. Aftalen blev 

underskrevet den 30. januar ved en reception. 

Tilstede var udover forhandlingsorganet også 

borgmester Tonni Hansen. For at understøtte 

arbejdet med den nye MED-aftale vil medarbej-

dere fra Hovedudvalget sammen med kommu-

naldirektør og vicekommunaldirektøren i løbet 

af foråret besøge alle MED-udvalg i kommu-

nen. De skal drøfte MED-aftalen, og så vil le-

delsen gerne høre om arbejdsmiljøet på de ar-

bejdspladser, som MED-udvalget dækker. Der 

bliver ligeledes tilbudt MED-uddannelse i år og 

afholdt et møde vedr. det strategiske arbejds-

miljø. Nogle rigtig gode tiltag. Mange af vores 

medlemmer på Langeland får også i løbet af 

året mulighed for at komme til frokost med 

medarbejdere fra andre arbejdspladser, kom-

munaldirektøren, vicekommunaldirektøren 

samt borgmester Tonni Hansen. Kommunens 

øverste ledelse får på denne måde rigtig god 

og nyttig viden om, hvordan det står til ude på 

kommunens arbejdspladser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARBEJDSTID OG LØN 
 

I Svendborg Kommune har vi en lokal arbejds-

tidsaftale, der har mange gode intentioner. 

Bl.a. en intention om et loft på undervisningen, 

overskuelighed, gennemsigtighed og retfærdig 

opgaveroversigt m.m., der dog flere steder ikke 

tages alvorlig nok. Ligeledes er der fra tid til an-

den en vældig fri fortolkning af lokalaftalen. 

Sagt med andre ord, så er der til stadighed 

mange ender, der skal holdes fast i. Vi skal her 

i første kvartal evaluere den nuværende aftale 

i samarbejde med forvaltningen, skolelederne 

og de tillidsvalgte. Vi har allerede fået mange 

henvendelse om forslag til forbedringer. Vores 

intention er, at vi sammen med kommunen får 

forhandlet ændringer i aftalen, der er med til at 

sikre et mere ensartet niveau for arbejdstilret-

telæggelsen på skolerne og en større sikring af 

den enkelte lærers arbejdstid. Allerhelst så vi 

gerne en reel arbejdstidsaftale. Vel vidende at 

det kommer til at ske indenfor rammerne af en 

lige overstået sparerunde. På Langeland øn-

sker vi også at indgå en lokal arbejdstidsaftale, 

og vi må se hvad de kommende forhandlinger 

fører med sig. Vi har igennem efteråret og vin-

teren i kredsstyrelsen drøftet forskellige mulig-

heder. 

Både med Svendborg og Langeland kommu-

ner har vi her i foråret lønforhandlinger. Kom-

munerne har afsat penge til lokallønsforhand-

linger. I Svendborg forhandler vi for overens-

komstgrupper. På Langeland har kommunen 

meldt ledelsens forhandlingsemner ud og lige-

ledes, at de forhandler individuelt, samt at der 

ikke opgøres, hvilke midler der er til de enkelte 

overenskomstområder. Hovedudvalget og flere 

af de organisationer, vi har talt med, ser ikke 

dette som noget fremskridt, tværtimod. Der er 

stor forskel på, hvordan ledelsen i Langeland 

Kommune og medarbejderrepræsentanterne 

ser på lokallønsudviklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARBEJDSMILJØ 
 

Arbejdsmiljøet er stadig udfordret i vores tre 

kommuner. Lærerne og børnehaveklassele-

derne føler sig pressede - tempoet er konstant 

højt, og der er sjældent tid til fordybelse. Den 

konstante ubalance mellem alt for mange op-

gaver og tiden til at løse dem presser. 

Der bliver brugt meget kostbar tid på dokumen-

tation og indstillinger – tid som kun kan tages 

fra den begrænsede tid til forberedelse - altså 

fra kerneopgave. 

Derfor har vi på Øhavets Lærerkreds konstant 

fokus på at dagsordensætte arbejdsmiljøet på 

skolerne i alle tænkelige fora, samt på at styrke 

og støtte samarbejdet mellem TR og AMR i de-

res arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet lokalt 

på skolerne. 

Øhavets Lærerkreds har løbende sat arbejds-

miljø på dagsordenen på AMR-møderne, på 

fællesmøderne for TR og AMR, samt på 

TR/AMR- kurset. 

Arbejdsmiljøemner, som vi har beskæftiget os 

med i løbet af året: 

Vold, trusler og magtanvendelse. 

Procedure for anmeldelse af arbejdsskader. 

Stress, oplæg på TR/AMR-kursus og intro af 

nyt dialogspil, som kan anvendes på skolerne. 

APV - hvordan arbejdet med APV’en kan være 

startskuddet til et energifyldt samarbejde om 

arbejdsmiljøarbejdet. 

Den gode modtagelse af nye medarbejdere. 

Godt indeklima som led i skolerenovering og 

vedligeholdelse af skolerne. 

 

 

 

FORPLIGTENDE KREDSSAMARBEJDE 
 

Det forpligtende kredssamarbejde består af læ-

rerkredsene på Fyn. 

I kursusudvalget mødes de kursusansvarlige 

på tværs af kredsene. De arbejder med at tilret-

telægge relevante kurser for TR/AMR-grup-

perne. I det pædagogiske udvalg foregår der 

erfaringsudveksling mellem kredsenes pæda-

gogiske ansvarlige. Ligeledes mødes kredse-

nes arbejdsmiljøansvarlige jævnligt og koordi-

nere blandt andet nye tiltag på arbejdsmiljøom-

rådet. 

De ansvarlige inden for de ovennævnte områ-

der deltager også i DLF’s årlige møder vedr. 

aktuelle emner inden for de forskellige områ-

der. 

I det forpligtende kredssamarbejde mødes for-

mænd og næstformænd til overvejende politi-

ske drøftelser ca. 10 gange årligt. Møderne lig-

ger forud for hovedstyrelsens møder og hoved-

styrelsesmedlem Charlotte Holm deltager i mø-

derne. Der afvikles også et fælles internat for 

alle kredsstyrelserne med indhold af aktuel ka-

rakter i forbindelse med den årlige kongres.  

 



ARBEJDET PÅ KONTORET 
 

Vores allerfornemste opgaver i Øhavets Lærer-

kreds er at tage os godt af alle medlemsgrup-

per. Vi taler medlemmernes sag, og vi forsøger 

at være synlige med relevante ting på relevante 

steder. Vi samarbejder med politikere, kommu-

nale direktører og -chefer, skoleledere og vores 

skoleforvaltninger. Vi samarbejder med kom-

munernes øvrige medarbejdere om MED-sy-

stemet og arbejdsmiljøet. I det daglige er vi til 

rådighed for det enkelte medlem, når sygdom 

eller andre ting fylder, og vi sagsbehandler – 

om nødvendigt i samarbejde med DLF i Køben-

havn. I samarbejdet med alle dele af DLF ge-

nerelt bestræber vi os på at være meget tilgæn-

gelige for alle medlemmerne. Til at hjælpe os 

med mange af disse ting har vi ansat konsulent, 

Thomas Bjørn Henriksen, og vi er glade for 

ham i det daglige samarbejde på kredskonto-

ret.  

Da kredskontoret også er arbejdsgiver forhand-

ler vi også arbejdstid- og lønvilkår for vores an-

satte. Konsulentforhandlingerne blev afsluttet i 

efteråret, mens forhandlingerne vedr. HK-over-

enskomsten trækker ud.  

Det er endvidere kredsens opgave at videreud-

danne tillidsrepræsentanterne (TR), når deres 

grunduddannelse er overstået. Det gør vi bl.a. 

på et årligt TR/AMR-kursus, hvor programmet 

bliver lavet således, at både vores TR og AMR 

bliver opkvalificerede i de kompetencer, de skal 

besidde for at være velfungerende på posten.  

Lærerkredsen har i det forgangne år også stået 

for åbent medlemskursus på Gl. Avernæs. 

Kredskontoret havde fornøjelsen af at være 

sammen med over 70 medlemmer og Per Fi-

bæk. foråret arrangerer kredskontoret en 

Øhavstur til Ærø. Vi håber, der bliver opbakning 

til turen, så det kan blive en tilbagevendende 

begivenhed, selvfølgelig til en ny ø næste år.  

Vi har som medlemsorganisation i FTF i forbin-

delse med dannelsen af den nye hovedorgani-

sation FH, fået tilbudt plads i LO’s Kommunal-

politiske udvalg i Svendborg og på Ærø. Vi 

drøfter forskellige fagpolitiske emner med en 

lokalpolitisk vinkel, bl.a. erhvervsuddannelser 

og UU-center Sydfyn. Sammen planlægger og 

gennemfører vi også forskellige aktiviteter, her-

under et lokalt Arbejdsmiljøarrangement, som i 

år blev afholdt på lilletorvet i Svendborg. Sam-

men med andre fagforeninger er vi med til at 

planlægge velfærdsarrangementer og i samar-

bejde med LO, har vi planlagt og deltaget i 1. 

maj. Vi købt en fane til Øhavets Lærerkreds, 

som bruges i ovennævnte sammenhænge.  

Vi har i 2018 fået journalistisk hjælp til at skrive 

sidste års beretning og vores Nyhedsbreve. 

Nyhedsbrevene har i år været skrevet ud fra te-

maer. Før sommerferien var der interview med 

ledelsesrepræsentanter fra alle tre kommuner 

og i efteråret var temaet 10. klasse. Udover at 

sende nyhedsbrevene til jer medlemmer har vi 

også sendt til ledere og politikere i kommu-

nerne. Vi har gennem de sidste par år sendt 

nyhedsbrev til jer via vores medlemssystem.  

Vi håber, I læser dem, men vi hører ikke fra ret 

mange. Vi har besluttet, at vi i det kommende 

år delvis selv skriver vores nyhedsbreve og i 

stedet bruger nogle af ressourcerne på annon-

cer o.lign. Dette for at nå ud til flere borgere og 

politikere.   

Øhavets Lærerkreds har fortsat en god øko-

nomi, vi har dog et vigende medlemstal, og der-

for er det vigtigt, at vi hele tiden er omkost-

ningsbevidste. Vores økonomi er i gode hæn-

der hos kassereren, den eksterne revision og 

de to generalforsamlingsvalgte interne reviso-

rer. Både budget og regnskab er genstand for 

behandling på generalforsamlingen.  

 



FRAKTION 4 
 

Fraktion 4 oplever ligesom resten af foreningen 

et vigende medlemstal. Samtidig er der det 

særlige forhold for fraktion 4, at flere og flere 

passerer 75-års grænsen, hvor man bliver kon-

tingentfri. Det er naturligvis glædeligt, at flere 

og flere lever længere, men det betyder, at vo-

res kontingentindtægter og dermed beløbet, vi 

kan afholde arrangementer for, falder kraftigt. 

Siden 2013 er rådighedsbeløbet faldet. 

Vi håber, at vi kan fastholde aktivitetsniveauet 

og dermed være med til at sikre, at kredsens 

aktive medlemmer forbliver i foreningen ved 

overgang til pension. 

Seniorgruppen vil drøfte, hvilke tiltag, der er 

nødvendige for at ændre udviklingen. Vi har 

imidlertid også brug for hjælp fra såvel kredsen 

som fra skolerne (tillidsrepræsentanterne) til at 

få kontakt til disse medlemmer, så de ikke mel-

der sig ud uden at vide, hvilke tilbud, foreningen 

stadig har til dem. 

Har man først meldt sig ud, kan man nemlig 

ikke melde sig ind igen. 

Lokalt har vi en række tilbud ud over, at man 

stadig kan få rådgivning på kredskontoret. 

 

 

 

 

Blandt de seneste års tilbud kan nævnes: 

− foredrag på kredskontoret 

− tur til Vadehavscentret og Tirpitz 

− juletur til Koldinghus 

− nytårsbrunch 

− 1 årlig udlandstur (Berlin, Irland, 

Portugal, Toscana, 

Stockholm/Helsinki, Holland ...) 

 

Desuden har hovedforeningen en række (ikke-

udtømmende) tilbud: 

− leje af foreningens sommerhuse 

− ferieophold på vore kursusejendomme 

til nedsat pris 

− Folkeskolen  

− deltagelse i 4 seniorkurser og Nordisk 

Pensionisttræf 

− lejebolig i Teglgården i Middelfart 

− vejledning og rådgivning 

− valg til kompetente organer 

 

Sidst men ikke mindst er man fortsat medlem 

af et solidarisk fællesskab for såvel aktive som 

pensionerede kolleger. 

Med et medlemskab i fraktion 4 er man med til 

at understøtte foreningens drift og dermed 

slagstyrke, så man på den måde bidrager til at 

støtte de aktive medlemmer i deres kamp for 

bedre løn - og arbejdsvilkår. 

 

 

 

 

 

SÆRLIG FOND 
  

I foråret 2019 bliver det store vindue skiftet og udvalgte andre vinduer og døre bliver malet. Havemuren og muren 

til naboen repareres og males. Indendørs er der blevet malet vægge og gulv i et af kontorerne.  

  



REGNSKAB 
 

Øhavets Lærerkreds - Resultatopgørelse 

 Note Budget 2019 Budget 2018 Regnskab 2018 Regnskab 2017 

           

Indtægter           

Kontingentindtægter                  2.575.000                 2.650.000                 2.645.376                  2.721.031  

Andre indtægter 2                    950.000                     950.000                 1.042.654                      985.728  

Nettoindtægter                  3.525.000                 3.600.000                 3.688.030                  3.706.759  

            

Udgifter           

Frikøb 3               -1.396.000                -1.396.000               -1.352.426                 -1.263.693  

Personaleudgifter 4               -1.329.000                -1.449.000               -1.466.314                 -1.412.530  

Møder og kurser 5                  -727.000                   -641.500                   -630.390                    -534.264  

Lokaleomkostninger 6                  -173.000                   -173.000                   -161.636                    -159.725  

Administration 7                  -147.500                   -143.000                   -108.388                    -115.120  

Afskrivninger 8                     -15.000                      -35.000                     -39.865                       -24.969  

Udgifter i alt                  -3.787.500                -3.837.500               -3.759.019                 -3.510.301  

            

Driftsresultat                    -262.500                   -237.500                     -70.989                      196.458  

            

Finansielle indtægter 9+10                      78.000                       78.000                     -10.796                        79.681  

            

Årets resultat                    -184.500                   -159.500                     -81.785                      276.139  

 

  



Øhavets Lærerkreds - Noter Resultatopgørelse 

 Note Noter Budget 2019 Budget 2018 Regnskab 2018    Regnskab 2017  

2 Andre indtægter     

  Refusion akut-fond              350.000               350.000                    350.039                 340.271  

  Adm. Særlig Fond                15.000                 15.000                       15.000                    15.000  

  DLF, LOC underviser                55.000                 75.000                       91.533                    97.281  

  FTR Svendborg              530.000               510.000                    535.778                 529.221  

  Div. indtægter                          50.304                      3.955  

                 950.000               950.000                 1.042.654                 985.728  

3 Frikøb         

  Afregnet frikøb          1.396.000           1.396.000                 1.388.519              1.401.976  

  Regulering frikøbsforpligtelse                        -36.093                -138.283  

             1.396.000           1.396.000                 1.352.426              1.263.693  

4 Personaleudgifter         

  Bruttoløn          1.100.000           1.095.000                 1.210.554              1.076.899  

  Honorarer (B-indkomst)     -  -  

  
Regulering af beregnede fe-
riepenge                        -68.760                      2.630  

  Skattefrie godtgørelser                45.000                 45.000                       43.786                    46.396  

  Pensionsbidrag              155.000               165.000                    172.173                 165.668  

  Lønsumsafgift                75.000                 80.000                       81.894                    79.762  

  ATP                   8.000                    8.000                         7.384                      6.816  

  Lønrefusion                        -13.748    

  DataLøn                   9.000                    9.000                         6.774                      8.835  

  Finansieringsbidrag m.v.                   9.000                    9.000                         7.613                      6.320  

  Øvrige personaleudgifter                28.000                 38.000                       18.644                    19.204  

             1.429.000           1.449.000                 1.466.314              1.412.530  

5 Møder og kurser         

  Mødeudgifter                80.000                 80.000                       46.056                    50.087  

  
Kursus- og medlemsaktivite-
ter              493.000               401.000                    428.941                 377.006  

  Pensionister                41.000                 46.500                       43.987                    45.145  

  Faglige klubber                12.000                 12.000                         8.634                      3.470  

  Generalforsamling                35.000                 35.000                       51.524                    12.967  

  Kongres                20.000                 25.000                         9.857                    11.244  

  Repræsentation                20.000                 20.000                       19.900                    15.557  

  
Forpligtende kredssamar-
bejde                20.000                 16.000                       20.559                    18.788  

  Kursusforum Fyn                   6.000                    6.000                             932                             -    

                 727.000               641.500                    630.390                 534.264  
  



6 Lokaleomkostninger         

  Husleje              120.000               120.000                    120.000                 120.000  

  El                   9.000                    9.000                         6.450                      7.148  

  Varme                30.000                 30.000                       23.738                    23.122  

  Vand/renovation m.v.                   5.000                    5.000                         5.496                      5.095  

  Erhvervs-/indboforsikring                   3.000                    3.000                         2.071                      2.063  

  Rengøringsartikler                   1.000                    1.000                             367                          517  

  Reparation/vedligehold                   5.000                    5.000                         3.514                      1.780  

                 173.000               173.000                    161.636                 159.725  

7 Administration         

  Kontorartikler                   6.000                    6.000                         5.952                      6.429  

  Kopimaskine                   5.000                    5.000  -  -  

  Service/reparation maskiner                   2.000                    2.000  -                      1.150  

  IT-omkostninger                   7.000                 12.000                         3.075                      11.631  

  Telefoni og bredbånd                15.000                 17.000                       13.808                    14.256  

  Porto og gebyrer                   2.500                    3.000                         1.963                      1.458  

  Medlemsadministration                20.000                 20.000                       19.104                    19.956  

  Aviser/tidsskrifter                14.000                 14.000                       13.308                    15.480  

  Annoncer                30.000                 15.000                       10.960                          321  

  Revision/bogføring                30.000                 30.000                       29.190                    30.190  

  Ansvarsforsikring                12.000                 12.000                       10.202                    10.026  

  Diverse                   4.000                    9.000                             826                      4.223  

                 147.500               145.000                    108.388                 115.120  

8 Afskrivninger         

  Inventar/driftsm.u/15.000                10.000                 30.000                       32.882                    18.719  

  Afskrivn.inventar/driftsm                   5.000                    5.000                         6.983                      6.250  

                   15.000                 35.000                       39.865                    24.969  

9 Finansielle indtægter         

  Pengeinstitutter                10.000                 10.000                         9.823                      9.722  

  
Rente obligationer/udbytte 
aktier                50.000                 50.000                       45.391                    48.014  

  Mellemregning, Særlig Fond                18.000                 18.000                       18.000                    18.000  

 10 Kursregulering værdipapirer                        -84.010                      3.945  

                   78.000                 78.000                     -10.796                    57.736  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øhavets Lærerkreds - Balance 

 Note Regnskab 2018 Regnskab 2017 

Aktiver       

Anlæg og inventar                        27.933                                 -    

Anlægsaktiver i alt                        27.933                                 -    

        

Andre tilgodehavender 12                    839.267                 1.130.015  

Periodeafgrænsningsposter                        62.477                       82.102  

Tilgodehavender i alt                      901.744                 1.212.117  

        

Investeringsforeninger                  2.135.176                 2.219.185  

Kassebeholdning                              158                             344  

Indestående pengeinstitutter                  2.008.448                 1.642.042  

                   4.143.782                 3.861.571  

Omsætningsaktiver i alt                  5.045.526                 5.073.688  

        

Aktiver i alt                  5.073.459                 5.073.688  

        

Passiver       

Egenkapital 13                3.549.703                 3.631.488  

Frikøb                      668.762                     704.855  

Hensatte forpligtelser                      668.762                     704.855  

        

Anden gæld 14                    854.994                     737.345  

Kortfristede gældsforpligtelser                      854.994                     737.345  

        

Tilgodehavender i alt                      854.994                     737.345  

        

Passiver i alt                  5.073.459                 5.073.688  
 

  



Øhavets Lærerkreds - Noter Balance 

 Note Regnskab 2018 Regnskab 2017 

Andre tilgodehavender 12     

Akut-fonden                                  -     296.620 

Særlig Fond                      600.000   600.000 

Andelsbevis Sv. Fjernvarme                           3.900   3.900 

Svendborg Kommune FTR                      224.742   220.636 

Diverse                        10.625   8.859 

                       839.267   1.130.015 

Egenkapital 13     

Saldo primo                  3.631.488   3.355.349 

Overført årets resultat                       -81.785   276.139 

                   3.549.703   3.631.488 

Anden gæld 14     

Beskattede feriepenge                        42.470   559 

A-skat og AM-bidrag                      134.927   81.302 

Feriepengeforpligtelse                        52.307   121.067 

ATP og sociale udgifter                           2.556   1.988 

Skyldige pensioner                           2.905   2.905 

Skyldigt frikøb                      589.713   494.252 

Omkostningskreditorer                        30.116   35.272 

                       854.994   737.345 
  



Særlig Fond - Resultatopgørelse 

 
Note Budget 2019 Budget 2018 Regnskab 2018 Regnskab 2017 

            

Indtægter           

Lejeindtægter 1            128.000              128.000                  128.000                  128.000  

Nettoindtægter              128.000              128.000                  128.000                  128.000  

            

Udgifter           

Eksterne omkostninger 2           -109.000               -84.000                  -45.845                   -49.954  

Afskrivninger 3             -47.000               -47.000                  -46.463                   -46.463  

Udgifter i alt             -156.000            -131.000                  -92.308                   -96.417  

            

Driftsresultat               -28.000                 -3.000                    35.692                    31.583  

            

Finansielle indtægter 4               22.000                23.000                    13.133                    16.875  

Finansielle udgifter 5             -18.000               -18.000                  -33.556                   -18.000  

            

Resultat før skat               -24.000                   2.000                    15.269                    30.458  

            

Skat af årets resultat    0   0   0   0  

            

Årets resultat               -24.000                   2.000                    15.269                    30.458  
 

Særlig Fond - Noter Resultatopgørelse 

  Noter Budget 2019 Budget 2018 Regnskab 2018 Regnskab 2017 

1 Lejeindtægter     

  Leje kredsen              120.000               120.000                 120.000                 120.000  

  Leje garager                   8.000                    8.000                      8.000                      8.000  

                 128.000               128.000                 128.000                 128.000  

2 Eksterne omkostninger         

  Reparation og vedligeholdelse                70.000                 45.000                      6.925                    11.800  

  Forsikring                   6.000                    6.000                      5.232                      5.046  

  Ejendomsskat                   9.000                    9.000                      9.688                      9.108  

  Administration                15.000                 15.000                    15.000                    15.000  

  Revision                   9.000                    9.000                      9.000                      9.000  

                 109.000                 84.000                    45.845                    49.954  

3 Afskrivninger         

  Ejendom                47.000                 47.000                    46.463                    46.463  

                   47.000                 47.000                    46.463                    46.463  

4 Finansielle indtægter         

  Pengeinstitutter                   2.000                    2.000                      2.827                      2.459  

  Værdipapirer                20.000                 21.000                    10.306                    12.765  

  Kursregulering værdipapirer                          -                             -                          1.651  

                   22.000                 23.000                    13.133                    16.875  

5 Finansielle udgifter         

  Prioritetsgæld                          -                             -                               -                               -    

  Gældsbrev Øhavets Lærerkreds                18.000                 18.000                    18.000                    18.000  

  Kursregulering værdipapirer                          -                             -                      15.556                             -    

                   18.000                 18.000                    33.556                    18.000  



Særlig Fond - Balance 

Aktiver Note Regnskab 2018 Regnskab 2017 

Materielle anlægsaktiver       

Ejendomme           1.498.490          1.544.953  

Anlægsaktiver i alt           1.498.490          1.544.953  

        

Omsætningsaktiver       

Obligationer, aktier m.m.              858.580              874.136  

Indestående bank              584.163              506.875  

Omsætningsaktiver i alt           1.442.743          1.381.011  

        

Aktiver i alt           2.941.233          2.925.964  

    

Passiver Note Regnskab 2018 Regnskab 2017 

Egenkapital           2.341.233          2.325.964  

Gældsbrev ØL              600.000              600.000  

Langfrist. forpligtelser              600.000              600.000  

        

Kortfrist. forpligtelser                          -                            -    

        

Gældsforpligtelser              600.000              600.000  

        

Passiver i alt           2.941.233          2.925.964  
 

 

 

 


