
 

½ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beretning 2021 

Øhavets Lærerkreds 

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 den virtuelle 

generalforsamling den 8. marts 2020 kl. 16.15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lone Clemmensen, formand, FTR og kongresdelegeret  

Lene Kingo Laursen, næstformand og kongresdelegeret 

Pia Ewe Jensen, kasserer, FTR og kongresdelegeret  

Gitte Storm Henriksen, kredsstyrelsesmedlem 

Allan Østergaard Hansen, kredsstyrelsesmedlem 

Susanne Mortensen, kredsstyrelsesmedlem og FTR  

Anne-Sophie Askjær, kredsstyrelsesmedlem 
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Dagsorden 
 

mandag den 8. marts 2021 kl. 16.15 
Sted: Virtuelt via Teams 

 
 

1. Valg af dirigent Forslag Mette Sigfusson 
2. Fastsættelse af forretningsorden  
3. Beretning 
4. Regnskab Øhavets Lærerkreds Særlig Fond 
5. Indkomne forslag 
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 
7. Evt. 
 
 
Budget, regnskab og forslag til kontingent kan ses i denne beretning. De godkendte 
revisorreviderede regnskaber ligger udover i ovenstående link også på hjemmesiden. 
 
 
 

 

Forslag til kontingent for perioden 1/4 2021 – 31/3 2022  

 

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 

 

Kontingentforslag  

https://www.kredskontoret.dk/media/14195373/aarsrapport-2020-oehavets-laererkreds.pdf
https://www.kredskontoret.dk/media/14195361/aarsrapport-2020-saerlig-fond.pdf
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Øhavets Lærerkreds’ forslag til fastsættelse af forretningsorden  

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.  

 

2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller 

udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter.  

 

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

opretholdes. Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.  

 

4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten via chatten. Dog kan 

formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet ligesom dirigenten 

kan tillade en kort svarreplik.  

 

5. 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.  

 

6. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten via chatten. Dirigenten 

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

 

7. 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 elektronisk. Afstemningen skal være skriftlig, hvis et enkelt 

medlem af generalforsamlingen kræver det. En skriftlig afstemning vil foregå elektronisk.  

Inden generalforsamlingen starter spørger dirigenten de tilstedeværende, om der er nogen 

der ønsker at gøre brug af skriftlig afstemning.  

 

8. Formanden eller styrelsen kan forlange debatten afbrudt for at afholde et kort 

styrelsesmøde. 

 

 

Forretningsorden  
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Lige som skolerne har vi på kredsen været underlagt restriktioner under de to nedlukninger i 

forbindelse med covid-19. Vi nåede lige at afholde generalforsamlingen inden nedlukningen. 

Kontoret har vi også holdt delvis lukket. Trods de vanskelige vilkår for at mødes, hvor de fleste 

møder foregår virtuelt, er vi kommet rigtig godt i gang i den nye styrelse.  Vi startede vores 

samarbejde op i foråret og besluttede at tage på internat i august, hvor vi drøftede vores 

fremtidige samarbejde. Vores to nye styrelsesmedlemmer har – trods de noget anderledes 

vilkår fra starten af – fundet deres pladser og indgår med stor entusiasme i styrelsens arbejde. 

Vi har rykket rundt på ansvarsposter og sat mere fokus på nye områder. Lene fik posten som 

næstformand, hvilket gør, at hun nu også sidder med i det forpligtende samarbejde mellem 

kredsene på Fyn. Her er hun blevet valgt til pædagogisk ansvarlig for de fynske kredse; den 

post har hun også fået i kredsstyrelsen. Pia er stadig arbejdsmiljøansvarlig og sidder fortsat i 

det fynske samarbejde for arbejdsmiljø. Gitte er med til at sætte øget fokus på kredsens 

arbejde med budgetter og lønforhold, herunder også løntjek. Hun arbejder tæt sammen 

med Thomas om indsatser på området. Susanne arbejder med MED-systemet og arbejdsmiljø 

sammen med Pia. Susanne og Allan har desuden FH, den nye Fagbevægelsens 

Hovedorganisation som arbejdsområde i samarbejde med Lone. Allan arbejder derudover 

sammen med Lone omkring læreruddannelsen. Fie arbejder med forhold på Ærø samt 

opgradering af kredens Facebookside og kommunikation. Johanna har fået to timer mere 

om ugen til at skrive vores nyhedsbrev i samarbejde med kredsstyrelsen. Det har resulteret i et 

nyhedsbrev hver måned.  

 

Lene og Thomas har deltaget i alle forhandlinger om arbejdstid i vores tre kommuner. 

Susanne og Fie samt TR på Marstal skole har ligeledes deltaget i forhandlinger i de respektive 

kommuner. Lone har været meget glad for den politiske sparring, dette har givet i 

hverdagen. 

 

Pia og Susanne har fået ansvaret for kredsens arbejde med covid-19 – også dette foregår i et 

rigtigt godt samarbejde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det daglige arbejde har vi tæt kontakt med TR og AMR, kommunerne, medlemmer af 

hovedstyrelsen, andre kredse i DK, øvrige fagforeninger og politikere i forbindelse med 

diverse emner og forhandlinger.  

 

Vi har haft drøftelser om, hvordan vores demokrati virker. Bl.a. i forhold til at have en 

kommunerepræsentant fra hver kommune siddende i kredsstyrelsen. Også det, at der i vores 

vedtægter står, at hvis man ikke bliver valgt på generalforsamlingen, så vælger medlemmer 

fra den pågældende kommune et styrelsesmedlem. Kredsstyrelsen har ikke fundet anledning 

til at ændre ved disse forhold.  

 

Vi har ligeledes drøftet, hvem der skal varetage de forskellige politiske poster. Vores 

forretningsorden tilskriver, at vi fordeler de politiske opgaver, før vi tildeler frikøbt tid. Vi har i år 

omfordelt flere politiske poster, hvilket også har givet anledning til ændret frikøbsfordeling. 

Omfordelingen og tildeling af poster har ikke svækket vores politiske indflydelse.  

 

Kredsstyrelsen 
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Så skete det endelig: Lærerne i Danmark har igen fået en forhandlet arbejdstidsaftale som 

erstatning for lov 409, som vi fik stoppet ned i halsen i 2013. I sommeren 2020 resulterede 

periodeforhandlingerne i, at der blev landet en aftale, som blev vedtaget ved 

urafstemningen i september samme år. Op til urafstemningen var der en engageret debat 

både for og imod aftalen. En enig styrelse i Øhavets Lærerkreds anbefalede et ja til aftalen, 

og det samme gjorde hovedstyrelsen i DLF.  

 

På trods af dette kunne vi tydeligt mærke en udbredt skepsis i forhold til aftalen, når vi 

debatterede den med medlemmerne i kredsen. Ved afstemningen blev aftalen vedtaget 

med 67,2 % ja og 32,8 % nej. I Øhavets Lærerkreds stemte 58,4 % for aftalen, mens 41,6 % 

stemte imod. 

 

Vores analyse af aftalen er, at den endegyldigt gør op med den fokus på ledelsesret, som lå 

til grund for lov 409. I stedet lægges der med aftalen vægt på samarbejde og 

ledelsesforpligtelse. Mange steder, også i vores område, har ledelserne ikke taget 

ledelsesforpligtelsen på sig, og man har forsømt at prioritere opgaver væk, når nye kom til, 

hvilket har resulteret i, at lærerne selv har været tvunget til at prioritere opgaverne eller 

udføre dem på et fagligt utilfredsstillende niveau, idet der ikke var ordentlig balance mellem 

opgaver og tid.  

 

Med samarbejdssporet i A20 får lærerne og TR en mulighed for i det mindste at få lederne til 

at forholde sig til, hvad der skal prioriteres, og om der er balance mellem opgaver og 

ressourcer. På samme måde får kredsen en formaliseret mulighed for at komme i dialog med 

kommunerne om forholdende på skolerne. Mange steder har dette ikke været en selvfølge 

siden indførelsen af lov 409, som i høj grad lagde op til, at kommunerne ikke levnede 

mulighed for, at de lokale kredse eller lærerne kunne få indflydelse. 

 

I forhold til den enkelte lærer slår A20 fast, at lærerne har brug for individuel forberedelse og 

ledelserne er forpligtede til at sætte et estimeret tal på denne. Det er samtidig slået fast i 

aftalen, at frikvarterer ikke som udgangspunkt kan betegnes som individuel forberedelse. 

 

Hvis man tager de kritiske briller på, er aftalen ryddet for tal, der er ikke et maks. timetal, som 

mange lærere drømte om, der er ikke sikret et bestemt antal timer til forberedelse, og det er 

ikke i aftalen defineret, hvad forberedelse er. Mange lærere var bekymrede for, om det 

formaliserede samarbejde, som er skitseret i aftalen ville blive for bureaukratisk og stjæle af 

den sparsomme tid, der er. Endelig frygtede nogle lærere, at samarbejdet reelt kunne være 

en skueproces, hvor lærerne ikke fik reel indflydelse, men til gengæld fik del i ansvaret for at 

skolen fungerer uden tilstrækkelige ressourcer. 

 

Med A20 og ovenstående analyse i hånden har vi på kredsen brugt en stor del af vores tid 

på at opnå fælles forståelser i forhold til A20 med både Ærø, Langeland og Svendborg 

kommuner. Både i forhold til forvaltningerne, men også i forhold til vores lokale TR’er, som har 

været ivrige efter at komme i gang med at folde aftalen ud. Vi har fra starten ønsket at lave 

lokale arbejdstidsaftaler, som bygger på A20 i alle tre kommuner. 

Arbejdstidsaftale A20 
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På Ærø er vi enige med kommunen i at fortsætte det gode samarbejde, der har været 

på skolen, og vi håber på, at kunne flette den måde, man har arbejdet på hidtil 

sammen med A20, samtidig med at vi finder en formaliseret form på samarbejdet 

mellem Øhavets Lærerkreds, forvaltningen og skolen, som passer til den lokale kontekst. 

 

På Langeland har vi holdt nogle indledende møder med kommunen og er fortsat i gang 

med at afklare, om vi kan blive enige om en lokal arbejdstidsaftale, eller om vi alene skal 

arbejde på at folde A20 ud. 

 

I Svendborg stod det ret hurtigt klart, at både kommunen og vi var interesserede i at 

indgå en lokal arbejdstidsaftale, og vi planlagde derfor sammen en møderække, som 

både involverede os, forvaltningen samt skolernes ledelser og TR. 

Vores krav til forhandlingerne var en bibeholdelse af et formaliseret samarbejde mellem 

kommunen, skolerne og os, et maks. undervisningstimetal samt sikring og definition af 

individuel forberedelse. Kommunen var meget optaget af, at forberedelse både kunne 

være individuel og fælles og ville gerne have den fælles forberedelse med i aftalen. 

Samtidig ønskede de en smidig og simpel aftale, som gav retning uden at være 

bureaukratisk.  

 

Efter nogle intense og konstruktive forhandlinger skrev vi 29. januar under på en aftale, 

som vi på Øhavets Lærerkreds er rigtig glade for. Vi landede på et maks. timetal på 780 

timer om året. Timetallet indeholder ud over undervisningslektioner også elevsamtaler, 

skolearrangementer som bl.a. idrætsdag, juleafslutninger og lignende. I forhold til 

forberedelse er der i aftalen sikret 390 timer til de 780 UV-timer, og der er en tydelig 

definition af, hvad forberedelsen dækker. Der er ikke i aftalen skelnet mellem individuel 

og fælles forberedelse, idet vi er enige med kommunen i, at begge dele er vigtige. Det 

er lærerne, som ud fra deres professionelle dømmekraft planlægger forberedelsen, 

således at de sikrer tid til både individuel forberedelse og fælles forberedelse med dem, 

det er relevant at samarbejde med i forhold til den planlagte undervisning. Der er 

ligeledes afsat +/- 430 timer til øvrig tid, bl.a. forberedelse, teamsamarbejde, samarbejde 

med eksterne parter, skoleudvikling m.m., samt en skolepulje på 80 timer, hvor skoleleder 

og TR aftaler anvendelse. Som en del af aftalen er der lavet en model, der sikrer, at hvis 

man skal bruge meget tid på at løse opgaver, som ikke er undervisning eller forberedelse 

bliver der reduceret forholdsmæssigt i de ”fire kasser” som arbejdstiden består af.   

Endelig har vi aftalt et formaliseret samarbejde mellem lærerne og kommunen på alle 

planer, som er konkret og ubureaukratisk.   

 

Vi er glade for aftalen og spændte på, hvordan den kommer til at virke, når den 

kommer ud i virkeligheden på skolerne. Vi tror på, at aftalen vil skabe konkrete 

forbedringer i lærernes arbejdsliv allerede i det kommende skoleår, som bliver til fordel 

både for eleverne og skolen. 

 

Det er klart, at man ikke får alt, hvad man gerne vil have i en forhandling, men med de 

ressourcer, der er til at drive skole for i Svendborg, tror vi, der er skabt en god ramme, 

som kan sikre, at de bliver brugt fornuftigt. 

 

Foran os ligger i alle tre kommuner en stor opgave med at implementerer aftalerne og 

arbejde videre på at opbygge gode samarbejder med kommunerne. 
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 Den direkte medlemskontakt: Medlemskontakten har 

primært handlet om spørgsmål omkring værnemidler, 

skoledagens længde, tilsynspligten ved fjernundervisning, 

mængden af timer foran en skærm ved fjernundervisning 

og bekymringer ved fysiske møder m.m. 

 
 Dialog med forvaltningerne: Kredsen har løbende haft 

dialoger med kommunernes forvaltninger om 

udfordringerne ved en dagligdag med corona. Ved den 

seneste genåbning har vi især muligheden for kortere 

skoledage, og hvilke muligheder, der ligger i 

bekendtgørelsen om nødundervisning.  

 
 Input til foreningen for påvirkning af politikerne: Vi har 

løbende været i dialog med både foreningen centralt, 

flere medlemmer i Hovedstyrelsen og kommunerne for 

blandt andet at tydeliggøre vigtigheden af at skabe 

ordentlige rammer og forhold for vores medlemmer og 

elever, som enten skal have en hverdag hjemme foran 

skærmen eller nødundervisningen på skolerne til at fungere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krænkelser og chikane 

Krænkelser og chikane i forbindelse med ens arbejde har også været 

et arbejdsmiljøemne, som vi har dagsordensat i det forgangne år. Vi 

afholdt i efteråret et temamøde for vores TR/AMR’er om krænkelser 

og chikane, hvor vi sammen med TR og AMR’erne satte fokus på, 

hvordan krænkelser kan vise sig, hvad de gør ved os, og hvordan de 

bør håndteres. På temamødet tog vi udgangspunkt i pjecen: 

”Krænkelser. Verbale og digitale - hvad stiller vi op?, som er 

udarbejdet af Danmarks Lærerforening og flere andre organisationer. 

 

 

Arbejdsmiljø 

Covid-19 

Lærernes arbejdsmiljø har i meget høj grad været præget af udfordringerne i forbindelse med 

covid-19 og en meget stor del af kredsens arbejdsmiljøarbejde har haft dette tema og 

hovedsageligt være koncentreret om tre niveauer. 

 

 

Løntjek 

Årets løntjek blev gennemført i december måned. Løntjekket resulterede i bl.a. 

efterregulering af tillæg. 

 

Budget 

Samarbejdssporet er en vigtig del af Svendborgaftalen. Samarbejdet på skoleniveau handler 

bl.a. om prioritering af skolens ressourcer. Derfor er kendskab til budget og 

ressourcetildelingen et område, vi har særligt fokus på. I kredsstyrelsen følger vi de 

kommunale budgetter. I december arrangerede vi i samarbejde med Svendborg kommune 

et budgetmøde for TR, det blev desværre aflyst på grund af corona. Vi vil fortsat have fokus 

på de kommunale budgetter og arbejde for, at TR bliver klædt bedst muligt på til at indgå i 

drøftelserne omkring budgettet og prioriteringen af skolens ressourcer. 
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I Danmarks lærerforening er der mange forskellige medlemsgrupper. Mange af disse 

medlemsgrupper varetager arbejdsopgaver, der ikke knytter sig direkte til folkeskolen. 

 

I det daglige arbejde i styrelsen ønsker vi at sætte mere fokus på disse mindre medlemsgrupper. 

De små medlemsgrupper har til tider givet udtryk for, at deres arbejdsvilkår drukner lidt i det 

arbejde, der forestår omkring den del af medlemsskaren, der arbejder på almindelige folkeskoler. 

 

Som forening er vi naturligvis forpligtede på at varetage alle medlemsgruppers arbejdsvilkår, 

udfordringer og psykiske arbejdsmiljø. 

 

Vi havde i oktober et møde med Dorte Thue, TR ved PPR, og i november havde vi et møde med 

Christina Gramkow, TR for UU-vejlederne. Disse møder mundede ud i artikler, der kan læses i vores 

medlemsnyt. Corona-situationen har imidlertid sat en kæp i hjulet for flere fysiske møder. Vi håber, 

at det snart bliver muligt at genoptage fysiske møder med andre små medlemsgrupper. 

 

 

 

Mindre medlemsgrupper 
 

 

 

  

 

 

 

 

Mindre medlemsgrupper 

bl.a.: 

Naturama 

PPR Svendborg, herunder 

tale-høre 

PPR Langeland, herunder 

tale-høre 

Svendborg Kommune 

Langeland Kommune 

Pædagogisk-Psykologisk 

Forening 

Svendborg Naturskole 

Sydfyns Fri Fagskole 

UU Sydfyn 

Center for Børn, Unge og 

Familier 
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Beretning fra Ærø  

Ingen havde vel forestillet sig for et år siden, de forandringer i vores hverdag, som 

covid-19 kom til at betyde og stadig betyder for os alle. Udover den almindelige 

undervisning – som jo har været ret ualmindelig! – måtte vi alle være parate til at 

ændre fra dag til dag. På Ærø har der været et tæt samarbejde på alle niveauer – en 

forståelse for, at de opgaver, vi skal løse, kun kan løses, hvis der er tale om et reelt 

samarbejde. Ingen har været eksperter på forhånd. Måske betyder det også en del, 

at der altid har været tradition for at løse opgaver i fællesskab.  

 

Også efter 2013 har der på Ærø været tid på alle opgaver i opgaveoversigten. Hvert 

år evalueres disse, og det kan også ske, at nye akkorder opstår i løbet af året. Alt 

sammen i dialog i trio-gruppen. Måske derfor har de indledende drøftelser i forhold til 

en mulig, kommunal aftale været i en god tone, men grundet corona har de været 

sat lidt på pause.  

 

Én kommune, én folkeskole: I indeværende skoleår er der knap 40 lærere og godt 400 

elever. Der arbejdes på at lave beregninger ud fra en anden tildelingsmodel end den 

nuværende. I dette skoleår har der kun været én 0.-klasse og ditto 10.-klasse modsat 

de to på hver årgang, der plejer at være. Det giver økonomiske udfordringer i 

planlægningen, når antallet af klasser kan variere fra år til år. 

 

Ærø viste sig at ligge meget højt i en tilfredshedsmåling blandt forældre. Man er 

naturligvis altid glad for ros, men det vigtigste er nu nok, at der også i hverdagen er et 

fundament af tilfredshed, samhørighed og respekt. 

 

Der er blevet solgt mange huse på Ærø. Nu må vi se, om det også betyder flere 

børnefamilier eller blot flere grå-(g)uld på øen.  
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Fraktion 4 - Seniorgruppen  
Som for alle andre borgere i landet har covid-19 spændt ben for mange aktiviteter for 

kredsens seniorer. 

 

Seniorgruppen har løbende været samlet - i den periode, hvor det var lovligt - for at tage 

bestik af mulighederne for at gennemføre de planlagte arrangementer. 

 

Udfaldet kender de fleste formentlig. Nytårsbrunchen i januar og mødet med Kresten 

Drejergaard er de eneste aktiviteter, vi har kunnet gennemføre. 

Turene til Sønderjylland og Frederiksdal er udskudt til senere. Turen til Bruxelles bortfalder i 

denne omgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke planlagt foredrag for 1. halvår af 2021. 

Seniorgruppen håber på, at vi igen kan gennemføre arrangementer til efteråret, men alene 

udviklingen i covid-19 afgør dette. 

 

Al aktivitet i.f.t. de øvrige fynske kredse er indstillet. 

 

Der har været afholdt Årsmøde for fr. 4. Dette kunne dog kunne gennemføres virtuelt. 

 

Seniorgruppen ser frem til, at vi igen kan komme i gang med arbejdet igen. 

 

 

 

Kredsen har siden april 2020 udgivet et månedligt nyhedsbrev. 

Formålet har været at give medlemmerne et indblik i, hvad vi 

laver i kredsen, hvilke områder, vi beskæftiger os med, hvad der 

rører sig ”lige nu” – både på nationalt og kommunalt plan, på 

arbejdspladserne og blandt medlemmerne.  

 

Nyhedsbrevet er blevet taget godt imod, og vi har fået mange 

positive tilbagemeldinger. Vi kan konstatere, at det bliver læst, da 

vi ofte får henvendelser med opfølgende spørgsmål til indlæg i 

nyhedsbrevet.  

 

Kredsen fortsætter med at udgive nyhedsbreve i 2021.  

 

Foredrag med Kresten Drejergaard 

Nyhedsbreve Øhavets Lærerkreds 
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Øhavets Lærerkreds - Resultatopgørelse 

 
Note Budget 2021 Budget 2020 Regnskab 2020 Regnskab 2019 

 
          

Indtægter           

Kontingentindtægter   2.300.000 2.375.000 2.342.003 2.481.964 

Andre indtægter 1 1.055.000 1.005,000 860.391 1.008.333 

Nettoindtægter   3.355.000 3.380.000 3.202.394 3.490.297 

     
 

 
 Udgifter    

 
 

 Frikøb 2 1.396.000 -1.396.000 -1.366.823 -1.338.148 

Personaleudgifter 3 1.331.000 -1.294.000 -1.271.784 -1.229.074 

Lokaleomkostninger 4 173.000 -173.000 -163.317 -164.170 

Møder og kurser 5 496.000 -647.000 -373.493 -495.753 

Administration 6 131.000 -142.500 -111.417 -137.361 

Afskrivninger 7 18.000 -15.000 -29.800 -16.829 

Udgifter i alt    3.545.000 -3.667.500 -3.316.634 -3.381.335 

     
 

 
 Driftsresultat   -190.000 -287.500 -114.240 108.962 

     
 

 
 Finansielle 

indtægter 8+9 68.000 48.000 80.137 112.359 

     
 

 
 Finansielle udgifter 10 -2.000 - -1.720  

Årets resultat   -124.000 -239.500 -35.823 221.321 

 
 

Regnskab  
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  Øhavets Lærerkreds - Noter Resultatopgørelse 
 

 Note Noter Budget 2021 Budget 2020 Regnskab 2020    Regnskab 2019  

1 Andre indtægter     

  Refusion akut-fond 375.000 350.000 206.898 350.373 

  Adm. Særlig Fond 15.000 15.000 15.000 15.000 

  DLF, LOC underviser 80.000 110.000 76.195 96.196 

  FTR Svendborg 560.000 530.000 562.298 544.795 

  
Forpligtende 
kredssamarbejde 25.000 - - - 

 Div. indtægter 0 0 0 1.969 

    1.055.000 1.005.000 860.391 1.008.333 

2 Frikøb  
 

 
   Afregnet frikøb 1.396.000 1.396.000 1.340.560 1.251.305 

  
Regulering 
frikøbsforpligtelse  

 
26.263 86.843 

    1.396.000 1.396.000 1.366.823 1.338.148 

3 Personaleudgifter  
 

 
   Bruttoløn 1.000.000 970.000 983.186 900.992 

  
Regulering af beregnede 
feriepenge 0 0 1.035 45.474 

  Skattefrie godtgørelser 25.000 45.000 18.840 32.190 

  Pensionsbidrag 175.000 150.000 154.509 137.714 

  Lønsumsafgift 80.000 75.000 73.340 68.190 

  ATP 7.000 8.000 6.816 6.816 

  Lønrefusion  
 

 
   DataLøn 8.000 9.000 7.105 7.635 

  Finansieringsbidrag m.v. 8.000 9.000 7.710 9.537 

  Øvrige personaleudgifter 28.000 28.000 19.243 20.526 

    1.331.000 1.294.000 1.271.784 1.229.074 

4 Lokaleomkostninger     

  Husleje 120.000              120.000  120.000 120.000 

  El 8.000                   9.000  5.522 6.141 

  Varme 30.000                30.000  24.980 29.865 

  Vand/renovation m.v. 5.000                   5.000  4.485 4.293 

  Erhvervs-/indboforsikring 3.000                   3.000  2.109 2.109 

  Rengøringsartikler 2.000                   1.000  4.301 262 

  Reparation/vedligehold 5.000                   5.000  1.920 1.500 

    173.000              173.000  163.317 164.170 
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5 Møder og kurser Budget 2021 Budget 2020 Regnskab 2020    Regnskab 2019  

  Mødeudgifter 60.000 80.000 60.998 56.636 

  
Kursus- og 
medlemsaktiviteter 300.000 430.000 257.088 336.611 

  Pensionister 32.000 36.000 6.723 39.360 

 Pensionister overf. 2020 29.000 - - - 

  Faglige klubber 10.000 10.000 3.354 5.616 

  Generalforsamling 12.000 25.000 29.193 15.251 

  Kongres 20.000 20.000 609 16.022 

  Repræsentation 20.000 20.000 12.645 13.845 

  
Forpligtende 
kredssamarbejde 13.000 20.000 2.883 12.222 

  Kursusforum Fyn 0 6.000 0 190 

    496.000 647.000 373.493 495.753 

 
Administration  

 
 

   Kontorartikler 6.000                   6.000  7.064 10.957 

  Kopimaskine 5.000                   5.000  8.924 7.841 

  
Service/reparation 
maskiner 2.000                   2.000  0 - 

  IT-omk./hjemmeside 6.000                   7.000  3.021 2.100 

  Telefoni og bredbånd 15.000                15.000  12.662 12.285 

  Porto og gebyrer 2.500                   2.500  1.845 1.844 

  Medlemsadministration 19.000                20.000  16.944 18.156 

  Aviser/tidsskrifter 14.000                14.000  20.949 19.389 

  Annoncer 10.000                25.000  333 24.584 

  Revision/bogføring 30.000                30.000  30.190 29.340 

  Ansvarsforsikring 12.000                12.000  9.485 10.202 

 FH kontingent 7.500 - - - 

  Diverse 2.000                   4.000  0 690 

    131.000              142.500  111.417 137.361 

7 Afskrivninger  
 

 
   Inventar/driftsm.u/15.000 10.000 10.000 15.468 9.846 

  Afskrivn.inventar/driftsm 8.000 5.000 14.332 6.983 

     15.000 29.800 16.829 

8 Finansielle indtægter  
 

 
   Pengeinstitutter 0 0 0 6.357 

  
Rente obligationer/udbytte 
aktier 50.000 30.000 28.307 29.205 

  
Mellemregning, Særlig 
Fond 18.000 18.000 18.000 18.000 

  Kursreg. værdipapirer - - 33.830 58.797 

    68.000 48.000 80.137 112.359 

9 Finansielle udgifter     

 Renteudgift bankkonto 2.000 0 1.720 0 

  2.000 0 1.720 0 
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  Øhavets Lærerkreds – Balance 
 

 
Note Regnskab 2020 Regnskab 2019 

Aktiver       

Anlæg og inventar   28.666 20.950 

Anlægsaktiver i alt  10 28.666 20.950 

     
 Andre tilgodehavender 

 
1.050.151 606.712 

Periodeafgrænsningsposter   66.170 63.606 

Tilgodehavender i alt   1.116.321 670.318 

     
 Investeringsforeninger   3.827.754 2.193.972 

Likvider  11 342.388 1.861.851 

     
 Omsætningsaktiver i alt   5.286.463 4.726.141 

     
 Aktiver i alt   5.315.129 4.747.091 

     
 Passiver    
 Egenkapital primo 

 
3.771.024 3.549.703 

Overført overskud  -35.823 221.321 

Egenkapital  3.735.201 3.771.024 

    

Hensat til frikøb   781.868 755.605 

    

Hensatte forpligtelser   781.868 755.605 

     
 Anden gæld 12 798.060 220.462 

Kortfristede 
gældsforpligtelser   798.060 220.462 

     
 Gældsforpligtelser   798.060 220.462 

     
 Passiver i alt   5.315.129 4.747.091 
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  Øhavets Lærerkreds - Noter Balance 
 
Note 

 
Note   

10 Materielle anlægsaktiver 10   

 Kostpris 1. januar 2020   264.932 

 Tilgang   22.048 

 Kostpris 31. december 2020   286.980 

     

 Af- og nedskrivninger 1. 
januar 2020   243.982 

 Årets af skrivninger   14.332 

 Af- og nedskrivninger          
31. december 2020   258.314 

     

 Regnskabsmæssig værdi      
31. december 2020   28.666 

     

   Regnskab 2020 Regnskab 2019 

11 Likvider 11   

 Indestående i 
pengeinstitutter  336.499 1.860.944 

 Kasse  5.889 907 

   342.388 1.861.851 

     

 Anden gæld 12  
  Beskattede feriepenge   98.995 32.897 

 A-skat og AM-bidrag   148.897 76.471 

 Feriepengeforpligtelse   0 65.171 

 ATP og sociale udgifter   1.988 1.988 

 Skyldige pensioner   2.905 2.905 

 Skyldigt frikøb   521.582 12.470 

 Omkostningskreditorer   23.693 28.560 

     798.060 220.462 
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Særlig Fond – Resultatopgørelse 
 

 Note Budget 2021 Budget 2020 Regnskab 2020 Regnskab 2019 

Indtægter           

Lejeindtægter 1 128.000 128.000 128.000 128.000 

Nettoindtægter   128.000 128.000 128.000 128.000 

     
 

 
 Udgifter    

 
 

 Ejendomsudgifter 3 -27.000 -26.000 -43.190 -17.942 

Administration 4 -24.000 -24.000 -24.125 -24.000 

Afskrivninger  -55.000 -55.000 -55.475 -55.475 

Udgifter i alt   -106.000 -105.000 -122.790 -97.417 

     
 

 
 Driftsresultat   22.000 23.000 5.210 30.583 

     
 

 
 Indtægter værdipapirer 5 10.000 10.000 10.479 16.966 

Renteindtægter   0 0 2.015 

Renteudgifter 6 -21.000 -18.000 -23.084 -18.000 

     
 

 
 Resultat før skat   11.000 15.000 -7.395 31.564 

     
 

 
 Skat af årets resultat   0 0 -967 0 

     
 

 
 Årets resultat   11.000 15.000 -8.362 31.564 
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  Særlig Fond - Noter Resultatopgørelse 
 

  Noter Budget 2021 Budget 2020 Regnskab 2020 Regnskab 2019 

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 

 Personaleudgifter     

 2 Antal personer beskæftiget i 
gennemsnit 

  1 1 

      

3 Ejendomsudgifter     

  Reparation og 
vedligeholdelse 

10.000 10.000 26.886 2.353 

  Forsikring 6.000 6.000 5.481 5.376 

  Ejendomsskat 11.000  10.000 10.823 10.213 

  27.000 26.000 43.190 17.942 

4 Administration     

  Administration 15.000 15.000 15.000 15.000 

  Revision 9.000 9.000 9.125 9.000 

  24.000 24.000 24.125 24.000 

5 Indtægter værdipapirer     

  Udbytte 10.000 10.000 10.479 6.054 

  Kursregulering værdipapirer - - 0 10.912 

    10.000 10.000 10.479 16.966 

6 Finansielle udgifter  
 

 
  Renteudgift bank 3.000 - 2.926 0 

  
Gældsbrev Øhavets 
Lærerkreds 18.000 18.000 18.000 18.000 

 Kursregulering værdipapirer  - 2.158  

    21.000 18.000 23.084 18.000 

7 Skat af årets resultat      

 
Regulering skat ved. tidligere 
år - - 967 0 

  - - 967 0 
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Særlig Fond – Balance 
 

Aktiver Note Regnskab 2020 Regnskab 2019 

Materielle 
anlægsaktiver       

Ejendomme   1.477.658 1.533.133 

Anlægsaktiver i alt   1.477.658 1.533.133 

     
 Omsætningsaktiver    
 Obligationer, aktier 

m.m.   867.333 869.491 

Indestående bank   652.444 570.173 

Omsætningsaktiver i 
alt   1.519.777 1.439.664 

     
 Aktiver i alt   2.997.435 2.972.797 

    Passiver Note Regnskab 2019 Regnskab 2018 

Egenkapital   2.364.435 2.372.797 

Gældsbrev m.m. ØL   633.000 600.000 

Kortfrist. forpligtelser   633.000 600.000 

     
 Gældsforpligtelser   633.000 600.000 

     
 Passiver i alt   2.997.435 2.972.797 

 


