
Kommentarer til regnskab 2020 

Der var budgetteret med et overskud på 400 kr., men vi ender med et overskud på 14.650,42 kr. Resultatet 

er dog langt fra et udtryk for den økonomiske situation i 2020, der som alt andet har været præget af 

nedlukningerne i forbindelse med Corona. 

På indtægtssiden har der været ca. 48.000 kr. mindre end budgetteret i kontingentindtægter. Ved en 

nærmere gennemgang viser det sig, at der især i den sidste del af året har været en del medlemmer på ½ 

kontingent. En stor del af disse er nye medlemmer, der først er kontingentfrie i 2 mdr. og dernæst på ½ 

kontingent i 4 mdr. De fleste vil herefter være på fuldt kontingent i det nye år. Vi havde budgetteret med 

kursgevinst og renteindtægter på 50.000 kr. (i 2019 gav det 60.000 kr.). Desværre er renten faldet, og vi har 

måttet indkassere et mindre kurstab på knap 1700 kr., så den budgetterede indtægt ender altså med et lille 

tab. 

Per Breckling kom jo i hovedstyrelsen pr. 1. jan. 2020. DLF betaler for Pers frikøb, som vi derefter afregner 

med kommunen. Derfor har vi en indtægt på konto 2014 og tilsvarende et højere udgift til frikøb på konto 

2010. 

De store udsving i regnskabet skyldes Corona-nedlukningen: 

Der har været færre fysiske møder, og det har betydet færre udgifter til kørsel og fortæring, og kongressen 

var kun én dag. Derfor er der på mødeudgifter sparet godt 33.000 kr. 

Der har ikke været afholdt fysisk generalforsamling. Der har dog været lidt udgifter til den virtuelle 

generalforsamling bl.a. til indkøb af teknisk udstyr. Åben Kursus kunne heller ikke afvikles, og samlet set gav 

de to aflysninger besparelser på over 200.000 kr. Derfor har KS besluttet, at overføre 140.000 kr. til 

medlemsfonden (konto 7050). 

Personaleudgifterne er stort set som forventet. Carsten Jørgensen, der tidligere var kasserer, er nu ansat 

som regnskabsfører, og derfor er der kommet en ny konto. Det er ikke en ekstraudgift, da KS-frikøbet er 

reduceret tilsvarende. Der har desuden været en udgift til regulering af feriepenge. Dette beløb er lidt 

større en tidligere, det skyldes den nye ferielov. 

På kontor og IT har der været lidt udsving i forhold til budgettet. Det har været nødvendigt at etablere en 

ny arbejdsplads på kontoret til de KS-medlemmer, der har overtaget nogle af Pers opgaver i kredsen, når 

han arbejder i HS. Hertil er der hentet 7000 kr. fra konto 7044 (hensat kontormøbler). Der er til gengæld 

hensat 7000 kr. til konto 7043 (hensat kopimaskine). I forbindelse med etablering af arbejdsplads er der 

indkøbt nyt IT-udstyr, men det har desuden været nødvendigt at udskifte en del computere og skærme, 

som var utidssvarende i forhold til DLF´s systemer. Det har samlet kostet omkring 45.000 kr. 

Lokaleudgifter er stort set som forventet. 

De næste sider er status, og først kan man se kredsens likvide midler.  

Derefter kommer gælden. Det er måske et lidt misvisende ord, da det dækker over beløb, som KS gennem 

årene har besluttet at hensætte til forskellige formål. Først er der dog skyldig skat mm., der er noget større 

i år end tidligere. Det skyldes, at virksomheder har fået udskudt indbetalingen af skat for nogle måneder i 

forbindelse med Coronapakkerne. Beløbet er indregnet i regnskabet og står her og venter på, at de skal 

indbetales i 2021. 



Der har været nogen bevægelse på kredsens fonde i forbindelse med regnskabsafslutningen. Derfor lidt 

nærmere gennemgang. 

7025 (hensat feriepenge): er stort set det beløb, der skal hensættes fra overgangsåret til den nye ferielov. 

En mindre del udgør skyldige feriepenge for ikke-afholdt ferie i 2020. Kan kun komme til udbetaling ved 

afsked. 

7040 (frikøb hensættelse): To tidligere fonde (7040 og 7051) er nu samlet til én. Beløbet er afsat til udgifter 

til frikøb i tilfælde, at en kredsstyrelse væltes i utide. 

7043 (hensat kopimaskine): Der er nu afsat 55.000 kr., som skal bruges til indkøb af ny kopimaskine, når 

den nuværende skal udskiftes – formentlig om 4-6 år. 

7044 (hensat kontormøbler): Der er ikke aktuelle behov for udskiftning af kontormøbler 

7050 (medlemsfond): Der er nu hensat 280.000 kr. Har tidligere været anvendt til jubilæumsfest, men 

kunne også være til Åben Kursus. 

7052 (IT-fond): beløb til nyindkøb og opdatering af IT-udstyr. 

7053 (Vedligeholdelsesfond): Kredsens skal selv sørge for maling og udskiftning af gulvtæpper mm. 

7055 (Ny start): DLF har stillet 50.000 kr. til rådighed til at lave lokale tiltag for at sætte gang i Ny Start som 

optakt til de vanskelige forhandlinger med at få en ny arbejdstidsaftale efter lov 409. 

7060 (LIF): Da LIF (Lærernes Idrætsforening) blev opløst, overgik foreningens formue til kredsen, der har 

forpligtet sig til at sociale arrangementer for medlemmerne. 

Kredsen har nu en egenkapital på 533.671,61 kr., som sammen med henlæggelserne ovenfor gør, at 

kredsen er velkonsolideret og har noget at stå imod med i forhold til evt. kommende udfordringer. Det 

kunne f.eks. være et vigende medlemstal. 

 

Særlig Fond (strejkekassen) har sine indtægter ved kursgevinst. I modsætning til vores investering i driften 

har Særlig Fond haft et særdeles fint år med en kursgevinst på over 158.000 kr., og det giver overskud på 

109.008,38 kr. Egenkapitalen udgør nu 2.456 tkr. 

 

 


