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Beretning 2019 

Øhavets Lærerkreds 
 

GENERALFORSAMLING 

Formålet med at udgive en skriftlig beretning er at give medlemmerne et kort overblik over årets gang 

i kredsstyrelsen. Beretningen danner således, sammen med den mundtlige beretning, baggrund for 

debatten på generalforsamlingen. Vel mødt til generalforsamling den 9. marts 2020 kl. 18.15 på 

Fremtidsfabrikken ll, Kvægtorvet i Svendborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredsstyrelsens nuværende sammensætning:  

Lone Clemmensen, formand, FTR og kongresdelegeret.  

Pia Ewe Jensen, næstformand, kasserer, arbejdsmiljøansvarlig, FTR og kongresdelegeret.  

Allan Østergaard Hansen, pædagogisk ansvarlig og kongresdelegeret.  

Nikolas Nicki Ioannou, kredsstyrelsesmedlem og kongresdelegeret.  

Susanne Mortensen, kredsstyrelsesmedlem og FTR.  

Anne-Sophie Askjær, kredsstyrelsesmedlem. 
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Dagsorden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 
 

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 18.15 - ca. 21.00 Fremtidsfabrikken II,  
 

Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg 
 

med efterfølgende spisning 
 

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

2. Fastsættelse af forretningsorden  

3. Forslag til vedtægtsændringer 

4. Beretning  

4. Regnskaber  

5. Indkomne forslag  

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent  

7. Valg jf. §§ 8 og 9 

8. Eventuelt  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være 
kredskontoret i hænde senest d. 28. februar 2020.  
 
Bilag til dagsordenen kan læses på kredsens hjemmeside. Budget, regnskab og forslag 
til kontingent kan ses i den skriftlige beretning, som kan læses på hjemmesiden fra d. 
4. marts 2020.  
 
Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til 

spisning efter generalforsamlingen senest d. 28. februar 2020 til 086@dlf.org  eller til 

din TR. 

 

mailto:086@dlf.org
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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 udsætte 
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 
forslagsstilleren 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 forslagsstilleren 
yderligere tildeles ordet.  

7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken 
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 2020 – 31/3 2021 
 
 Kreds pr. md. DLF pr. md. I alt pr. md. I alt pr. kvartal.  

 
Fraktion 1-2 286 213 499 1497 
Fraktion 4 17 71 88 264 
Fraktion 6 11 94 105 315 
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Aktiviteter forestået af kredsen i 2019 

Lokalt har vi planlagt og afholdt diverse arrangementer/møder. Hensigten med arrangementerne og 
møderne er bl.a. at omsætte Danmark Lærerforenings og Øhavets Lærerkreds’ politikker, udvikle og 
skabe politisk dialog, fortolke love og overenskomster, sikre erfaringsudvekslingen mellem 
arbejdspladserne og kredsen. 
 

Årligt TR/TR-suppleant/AMR-kursus  
Åbent medlemskursus  
Møder i MED-udvalg  
Temaeftermiddag/kurser for AMR  
AMR-møder/kurser i FH arbejdsmiljøår 
Arrangementer for børnehaveklasseledere 
Faglig klubmøder på arbejdspladserne 
Dialogmøde med lokalpolitikere 
Fælles møder med forvaltninger og skoleledere 
Medlemsmøde for PPR 
TR-møder  
AMR-møder  
Styrelsesmøder  
Styrelsesinternat  
Møder med den øvrige fagbevægelse  
Øhavstur Ærø 
 

I det Forpligtende samarbejde på Fyn har kredsformændene og næstformændene fra de 6 fynske 
kredse mødtes sammen med Hovedstyrelsesmedlem Charlotte Holm en gang hver måned. Her er 
blevet udvekslet erfaringer og drøftet lokale tiltag, samarbejdet med andre organisationer m.m. 
Charlotte Holm har fremlagt materialer til det kommende Hovedstyrelsesmøde, hvilket har givet os 
mulighed for at præge DLF’s centrale politik. På arbejdsmiljøområdet, det pædagogiske område og i 
kursusudvalget (Fynske TR-kurser) har der løbende været holdt møder med deltagelse af 
kredsstyrelsesmedlemmer fra de fynske kredse.  
 

Kursus for nye AMR’er 
Kongresforberedende møde  
Møder i de forpligtende samarbejders fora 
Budgetkursus for TR’er 
 

I forhold til DLF centralt har kredsstyrelsen samt konsulenten deltaget i årets to kongresser samt 

forskellige kongresforbedrende møder.  Derudover har vi deltaget i møder vedr. hovedstyrelsesvalget. 

I december deltog vi i møde med undervisningsministeren. På dette møde fik vi mulighed for at 

fortælle om dele af vores lokale udfordringer. Vi har sammen med andre af kredsene i DLF afholdt 

møder og konferencer, hvor vi bl.a. har drøftet pædagogiske forhold, mindre medlemsgruppers 

udfordringer, de kommende periodeforhandlinger m.m. 

Regionale TR-møder  

Valgmøder vedr. Hovedstyrelsesvalget 

Kredsformandsmøder  

Diverse konferencer 

Landsdækkende møder for de Frie Fagskoler 
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Sagsbehandling og forhandling 

Meget af det daglige arbejde på kredskontoret består i at hjælpe og sparre med medlemmer i 

forskellige situationer. Vi deltager ofte i samtaler sammen med medlemmer på skolerne, i 

forvaltninger og på jobcentre. Derudover har vi løbende lønforhandlinger, vi tjekker lønsedler, 

forhandler for enkelte medlemmer, herunder også nye overenskomstområder.  

Arbejdstidsproblematikker på de enkelte arbejdspladser er også en del af det faste arbejde på 

kontoret. Fortolkninger af både lønaftaler og arbejdstid sker løbende med både tillidsvalgte, 

skoleledelser og forvaltninger. Vi har haft drøftelser med vores tre kommuner vedr. lokale 

arbejdstidsaftaler. Det er dog kun i Svendborg, at vi har en lokalaftale. På Ærø/Marstal skole har TR 

gennem mange år samarbejdet tæt med skoleledelsen om lærernes vilkår. Der er aftalt tid til 

opgaverne og forsøgt at skabe sammenhæng mellem undervisning og forberedelse. Lærerne har som 

mange andre steder dog mange undervisningstimer og er presset på tiden til opgaverne. 

Vi har i dette skoleår desværre også haft rigtig mange afskedssager. Vi samarbejder med LC om alle 

afskedssager for at sikre vores medlemmer deres rettigheder. I enkelte af afskedssagerne optager LC 

og vi forhandlinger om det saglige i opsigelsen. I nogle sager opnår vi kompensation til det enkelte 

medlem.  

Lokallønsforhandlinger vedr.: Svendborg og Langeland kommuner på folkeskoleområdet, PPR, UU, 

CSV, specialafdelinger, jobcentre og skoleafdelinger 

Løbende lønforhandlinger for lærere, børnehaveklasseledere, konsulenter, projektmedarbejdere 

Løbende løntjek i samarbejde med TR og enkeltmedlemmer 

Arbejdstidsdrøftelser med politikere, forvaltninger, ledelser og tillidsvalgte 

Opsigelses- og afskedssager 

Sygesamtaler og opfølgende samtaler 

Socialsager 

Pensionsberegninger 

Arbejdsskadesager 

Barselsberegninger  

Inklusionsundersøgelse 

Rejste overenskomstsager 
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Kontoret 

Årets travlhed på kontoret kan også mærkes på telefonernes kimen og dermed på vores sekretærs 

arbejde.  Hun formidler samtaler videre til konsulent og formand og holder godt styr på deres 

kalendere. De mange aktiviteter, som seniorerne afholder, giver også mange henvendelser, 

formidlings- og koordineringsopgaver.  Mange af kredsstyrelsens initiativer og udadvendte opgaver 

formidles også videre af sekretæren.  I det daglige arbejde er konsulent, sekretær og kredsformand 

hinandens sparringspartnere. Denne arbejdsform fungerer rigtigt godt i dagligdagen på kontoret. Den 

giver os også en større indsigt og sikkerhed i de forskellige opgaveløsninger. 

Medlemssystem og service 

Økonomi- og lønstyring 

Telefonisk medlemservice 

Organisering af diverse arrangementer, møder og kurser 

Intern og  ekstern kommunikation 

Seniorerne 

Dataindsamling 

Hjemmeside 

GDPR 

 

 

 

 

 

 

Et eksempel på én ud af mange opgaver, som kredsstyrelsen løser i samarbejde med kommune, 

medlemmer, tillidsvalgte og anden organisation. 

 

Langeland Kommune har i 2018/2019 afsat lokallønsmidler til forhandling. Dette blev besluttet 

ved vedtagelsen af det kommunale budget. Hovedudvalget (her sidder vores 

fællestillidsrepræsentant, FTR) blev orienteret. FTR orienterede kredsformanden, som også 

modtog besked fra kommunen om den kommunale ledelses instilling til, hvordan midlerne skulle 

forhandles. Denne indstilling blev drøftet i kredstyrelsen og med de lokale tillidsrepræsentanter. 

Vi var langt fra enige med det udmeldte forhandlingsoplæg fra Langeland Kommune. Sammen 

med BUPL gjorde vi indsigelser mod forhandlingsoplægget og bad samtidig om forhandling 

vedrørende samme. Kommunens hovedindstilling var, at lokalløn skulle være et ledelsesredskab, 

og at enkelte ansatte skulle belønnes. Vi havde intense drøftelser med kommunen om det 

hensigtsmæssige i bl.a. at vi i lærerarbejdet blev mere og mere orienteret mod at samarbejde 

om undervisning og opgaver. Men samtidig ville de belønne enkelte medarbejdere - dette er 

direkte modsatte hensigter, der modarbejder hinanden. På de faglig klubmøder var 

indstillingerne fra medlemmerne, at alle bidrog til udviklingen af skolen med forskellige opgaver, 

og at alle derfor skulle have del i et et lokalt løntillæg. Dette gik vi til forhandling med. Vi kunne 

dog ikke få forhøjet Langelandstillægget, som alle på lærer på overenskomsten får. Men vi fik et 

nyt tillæg til alle lærere på folkeskolerne samt nogle funktionstillæg til enkelte andre 

medlemmer. 
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Fraktion 4 - Seniorgruppen 

Igen i år har seniorgruppen med glæde kunnet konstatere, at mange af lærerkredsens 

seniormedlemmer benytter sig af de tilbud, vi planlægger. 

Desværre er der en del af de kommende seniorer, der vælger at melde sig ud af foreningen. Vi vil 

derfor opfordre til, at aktive medlemmer forud for et evt. fravalg af foreningen lige undersøger, hvilke 

muligheder, de har ved fortsat medlemskab. 

Foreningen centralt vil efter en pensionering fortsat kunne give råd og vejledningen. Foreningen står 

for udlejning af vore sommerhuse samt for gennemførelse af seniorkurser på vore kursusejendomme. 

Seniorgruppen vil også opfordre TR til at kontakte kommende seniorer, så ingen melder sig ud uden at 

have fået oplysning om foreningens tilbud. 

Lokalt kan man også fortsat få råd og vejledning fra kredsens konsulent. 

Og så kan man naturligvis deltage i de arrangementer, seniorgruppen afholder i løbet af året. 

 

I indeværende år, har vi haft følgende lokale tilbud: 

- tur til Carcasonne 

- en tur til det ellers "forbudte" område - Sprogø 

- foredrag om "Øllets historie" med smagsprøver 

- den traditionelle Nytårsbrunch på Hotel Christiansminde 

- foredrag med biskop Kresten Drejergaard (10. marts 2020) 

- 3-dages tur til Frederiksdal (14.-16. maj 2020) 

Herudover er der planlagt en studietur med EU-tilskud til Bruxelles til efteråret. 

(turen er allerede overtegnet!) 

 

Endelig kan det nævnes, at de fynske kredse har et samarbejde, så vi kan deltage i en del af hinandens 

arrangementer, hvad flere af vore medlemmer har benyttet sig af. 

Alle fordele ved pensionistmedlemskab samt planlagte arrangementer kan ses på hjemmesiden 

www.kredskontoret.dk  

Afslutningsvis kan nævnes, at vi har fået et nyt hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4:  Jørg 

Kokkendorff, Århus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kredskontoret.dk/
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REGNSKAB 
 

Øhavets Lærerkreds - Resultatopgørelse 

 Note Budget 2020 Budget 2019 Regnskab 2019 Regnskab 2018 

           

Indtægter           

Kontingentindtægter   2.375.000                2.575.000  2.481.964                2.645.376  

Andre indtægter 1 1.005,000                    950.000  1.008.333                1.042.654  

Nettoindtægter   3.380.000                3.525.000  3.490.297                3.688.030  

          

Udgifter         

Frikøb 2 -1.396.000               -1.396.000  -1.338.148              -1.352.426  

Personaleudgifter 3 -1.294.000               -1.329.000  -1.229.074              -1.466.314  

Lokaleomkostninger 4 -173.000                  -173.000  -164.170                  -161.636  

Møder og kurser 5 -647.000                  -727.000  -495.753                  -630.390  

Administration 6 -142.500                  -147.500  -137.361                  -108.388  

Afskrivninger 7 -15.000                     -15.000  -16.829                    -39.865  

Udgifter i alt    -3.667.500               -3.787.500  -3.381.335              -3.759.019  

          

Driftsresultat   -287.500                  -262.500  108.962                    -70.989  

          

Finansielle indtægter 8+9 48.000                      78.000  112.359                    -10.796  

          

Årets resultat   -239.500                  -184.500  221.321                    -81.785  
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Øhavets Lærerkreds - Noter Resultatopgørelse 

 Note Noter Budget 2020 Budget 2019 Regnskab 2019    Regnskab 2018  

1 Andre indtægter     

  Refusion akut-fond 350.000              350.000  350.373                   350.039  

  Adm. Særlig Fond 15.000                15.000  15.000                      15.000  

  DLF, LOC underviser 110.000                55.000  96.196                      91.533  

  FTR Svendborg 530.000              530.000  544.795                   535.778  

  Div. Indtægter    1.969                      50.304  

    1.005,000              950.000  1.008.333                1.042.654  

2 Frikøb       

  Afregnet frikøb 1.396.000          1.396.000  1.251.305                1.388.519  

  Regulering frikøbsforpligtelse    86.843                    -36.093  

    1.396.000          1.396.000  1.338.148                1.352.426  

3 Personaleudgifter       

  Bruttoløn 970.000          1.100.000  900.992                1.210.554  

  Honorarer (B-indkomst)     -  

  
Regulering af beregnede 
feriepenge 0 0  45.474                    -68.760  

  Skattefrie godtgørelser 45.000                45.000  32.190                      43.786  

  Pensionsbidrag 150.000              155.000  137.714                   172.173  

  Lønsumsafgift 75.000                75.000  68.190                      81.894  

  ATP 8.000                   8.000  6.816                        7.384  

  Lønrefusion                        -13.748  

  DataLøn 9.000                   9.000  7.635                        6.774  

  Finansieringsbidrag m.v. 9.000                   9.000  9.537                        7.613  

  Øvrige personaleudgifter 28.000                28.000  20.526                      18.644  

    1.294.000          1.429.000  1.229.074                1.466.314  

4 Lokaleomkostninger     

  Husleje              120.000               120.000  120.000                   120.000  

  El                   9.000                    9.000  6.141                        6.450  

  Varme                30.000                 30.000  29.865                      23.738  

  Vand/renovation m.v.                   5.000                    5.000  4.293                        5.496  

  Erhvervs-/indboforsikring                   3.000                    3.000  2.109                        2.071  

  Rengøringsartikler                   1.000                    1.000  262                            367  

  Reparation/vedligehold                   5.000                    5.000  1.500                        3.514  

                 173.000               173.000  164.170                   161.636  
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5 Møder og kurser Budget 2020 Budget 2019 Regnskab 2019    Regnskab 2018  

  Mødeudgifter 80.000                80.000  56.636                      46.056  

  
Kursus- og 
medlemsaktiviteter 430.000              493.000  336.611                   428.940  

  Pensionister 36.000                41.000  39.360                      43.987  

  Faglige klubber 10.000                12.000  5.616                        8.634  

  Generalforsamling 25.000                35.000  15.251                      51.524  

 Kongres 20.000                20.000  16.022                        9.857  

 Repræsentation 20.000                20.000  13.845                      19.900  

 
Forpligtende 
kredssamarbejde 20.000                20.000  12.222                      20.559  

 Kursusforum Fyn 6.000                   6.000  190                            932  

   647.000              727.000  495.753                   630.389  

6 Administration       

  Kontorartikler                   6.000                    6.000  10.957                        5.952  

  Kopimaskine                   5.000                    5.000  7.814 -  

  Service/reparation maskiner                   2.000                    2.000  - -  

  IT-omkostninger                   7.000                    7.000  2.100                        3.075  

  Telefoni og bredbånd                15.000                 15.000  12.285                      13.808  

  Porto og gebyrer                   2.500                    2.500  1.844                        1.961  

  Medlemsadministration                20.000                 20.000  18.156                      19.104  

  Aviser/tidsskrifter                14.000                 14.000  19.389                      13.308  

  Annoncer                25.000                 30.000  24.584                      10.960  

  Revision/bogføring                30.000                 30.000  29.340                      29.190  

  Ansvarsforsikring                12.000                 12.000  10.202                      10.202  

  Diverse                   4.000                    4.000  690                            828  

                 142.500               147.500  137.361                   108.388  

7 Afskrivninger       

  Inventar/driftsm.u/15.000 10.000                10.000  9.846                      32.882  

  Afskrivn.inventar/driftsm 5.000                   5.000  6.983                        6.983  

    15.000                15.000  16.829                      39.865  

8 Finansielle indtægter       

  Pengeinstitutter 0                10.000  6.357                        9.823  

  
Rente obligationer/udbytte 
aktier 30.000                50.000  29.205                      45.391  

  Mellemregning, Særlig Fond 18.000                18.000  18.000                      18.000  

 9 Kursregulering værdipapirer    58.797                    -84.010  

    48.000                78.000  112.359                    -10.796  
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Øhavets Lærerkreds - Balance 

 Note Regnskab 2019 Regnskab 2018 

Aktiver       

Anlæg og inventar   20.950                      27.933  

Anlægsaktiver i alt   20.950                      27.933  

       

Andre tilgodehavender 10 606.712                    839.267  

Periodeafgrænsningsposter   63.606                      62.477  

Tilgodehavender i alt   670.318                    901.744  

       

Investeringsforeninger   2.193.972                2.135.176  

Kassebeholdning   907                            158  

Indestående pengeinstitutter   1.860.944                2.008.447  

    4.055.823                4.143.781  

Omsætningsaktiver i alt   4.726.141                5.045.525  

       

Aktiver i alt   4.747.091                5.073.458  

       

Passiver      

Egenkapital 12 3.771.024                3.549.703  

Frikøb   755.605                    668.762  

Hensatte forpligtelser   755.605                    668.762  

       

Anden gæld 13 220.462                    854.993  

Kortfristede gældsforpligtelser   220.462                    854.993  

       

Tilgodehavender i alt   220.462                    854.993  

       

Passiver i alt   4.747.091                5.073.458  
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Øhavets Lærerkreds - Noter Balance 

Note  Regnskab 2019 Regnskab 2018 

10 Andre tilgodehavender     

  Akut-fonden -                                -    

  Særlig Fond 600.000                    600.000  

  Andelsbevis Sv. Fjernvarme 3.900                         3.900  

  Svendborg Kommune FTR -                    224.742  

  Diverse 2.812                      10.625  

    606.712                    839.267  

12 Egenkapital    

  Saldo primo 3.549.703                3.631.488  

  Overført årets resultat 221.321                     -81.785  

    3.771.024                3.549.703  

13 Anden gæld    

  Beskattede feriepenge 32.897                      42.470  

  A-skat og AM-bidrag 76.471                    134.927  

  Feriepengeforpligtelse 65.171                      52.307  

  ATP og sociale udgifter 1.988                         2.556  

  Skyldige pensioner 2.905                         2.905  

  Skyldigt frikøb 12.470                    589.713  

  Omkostningskreditorer 28.560                      30.116  

    220.462                    854.994  
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Særlig Fond - Resultatopgørelse 

 
Note Budget 2020 Budget 2019 Regnskab 2019 Regnskab 2018 

Indtægter           

Lejeindtægter 1 128.000            128.000  128.000                 128.000  

Nettoindtægter   128.000            128.000  128.000                 128.000  

          

Udgifter         

Ejendomsudgifter 2 -26.000           -85.000  -17.942                 -21.846  

Administration 3 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 

Afskrivninger 
 

-55.000             -47.000  -55.475                 -46.463  

Udgifter i alt   -105.000           -156.000  -97.417                 -92.309  

          

Driftsresultat   23.000             -28.000  30.583                   35.691  

          

Indtægter værdipapirer 4 10.000               22.000  16.966                   -5.250  

Renteindtægter    2.015 2.828 

Renteudgifter 5 -18.000             -18.000  -18.000                 -33.556  

          

Resultat før skat   15.000             -24.000  31.564                   15.269  

          

Skat af årets resultat   0  0  0  0  

          

Årets resultat   15.000             -24.000  31.564                   15.269  
 

Særlig Fond - Noter Resultatopgørelse 

 Note  Budget 2020 Budget 2019 Regnskab 2019 Regnskab 2018 

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 Ejendomsudgifter       

  Reparation og vedligeholdelse 10.000                70.000  2.353                     6.926  

  Forsikring 6.000                   6.000  5.376                     5.232  

  Ejendomsskat   10.000                   9.000  10.213                     9.688  

  26.000 85.000 17.942 21.846 

3 Administration       

  Administration 15.000                15.000  15.000                   15.000  

  Revision 9.000                   9.000  9.000                     9.000  

  24.000 24.000 24.000 24.000 

4 Indtægter værdipapirer       

  Udbytte 0                   10.000  6.054                    10.306  

  Kursregulering værdipapirer -                          -    10.912 -15.556  

    10.000                22.000  16.966                  -5.250  

5 Finansielle udgifter       

  Gældsbrev Øhavets Lærerkreds 18.000                18.000  18.000                   18.000  

    18.000                18.000  18.000                  18.000  
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Særlig Fond - Balance 

Aktiver Note Regnskab 2019 Regnskab 2018 

Materielle anlægsaktiver       

Ejendomme   1.533.133         1.498.490  

Anlægsaktiver i alt   1.533.133         1.498.490  

       

Omsætningsaktiver      

Obligationer, aktier m.m.   869.491            858.580  

Indestående bank   570.173            584.163  

Omsætningsaktiver i alt   1.439.664         1.442.743  

       

Aktiver i alt   2.972.797         2.941.233  

    

Passiver Note Regnskab 2019 Regnskab 2018 

Egenkapital   2.372.797         2.341.233  

Gældsbrev ØL   600.000            600.000  

Langfrist. Forpligtelser   600.000            600.000  

       

Kortfrist. Forpligtelser   -                        -    

       

Gældsforpligtelser   600.000            600.000  

       

Passiver i alt   2.972.797         2.941.233  
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I TIDENS STRØM 
Foreningssang 

Tekst & musik: Gudmund Auring 

Der går gennem tiden en strømning som ikke kan dø, 

af arbejdets sang og af tankernes spirende frø 

Hvert et slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro 

- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke 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 stærkeste 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, at 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  

 

 


