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2. 

Velkommen til generalforsamlingen 
 
 
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber, at rigtig mange vil deltage i debat-
ten og dermed være medbestemmende i forhold til at fastlægge kredsens politik. 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er stedet, hvor: 

 de vigtigste debatter og beslutninger i kredsen tages 

 alle kan komme til orde og være medbestemmende 

 medlemmerne evaluerer, gør status og ser fremad 

 regnskaberne behandles, kontingentet besluttes og budgetterne lægges 
 
Ballerup Lærerforenings årlige generalforsamling er også: 

 samvær på tværs af skolerne 

 kaffe- og kagebord, middag og anden festivitas 

 kultur og traditioner 

 medlemmernes bedste chance for at opleve den samlede Kreds 21 
 
En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års generalforsam-
ling! I kan finde yderligere information om vores generalforsamlinger på hjemmesiden. 
  
Dette hæfte indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs det og tag det med til generalfor-
samlingen!  
 
Beretningen giver et overblik over de vigtigste dele af kredsens arbejde fra sidste års gene-
ralforsamling og frem til medio februar i år.  
 
Hæftet indeholder links til bilag og andre informationer, som det ville blive alt for omfangs-
rigt at trykke - og læse. Vi opfordrer til, at man orienterer sig i det, der har interesse. Dette 
hæfte kan også findes på www.kreds21.dk, så man lettere kan anvende de forskellige links. 
Gennemgående anvendes betegnelsen ’lærer’, men det skal naturligvis oversættes til ’lære-
re og børnehaveklasseledere’ i alle tilfælde, hvor begge grupper kunne have været nævnt.  
 
 
Redaktionen er med enkelte undtagelser afsluttet medio februar 2013. 
 
 
Vel mødt! 
 
 
På kredsstyrelsens vegne 
 
Jeanette Sjøberg      Morten Refskov  
Næstformand    Formand  
 
 

http://www.kreds21.dk/
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3. 

Foreløbig dagsorden 

 
 

  
1. Valg af dirigent 
2. Fastsættelse af forretningsorden 
3. Forslag til vedtægtsændringer 
4. Formandens beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskaber 
7. Fastsættelse af frikøb, honorarer og ydelser 
8. Budgetter  
9. Fastsættelse af kontingent 
10. Eventuelt 

 

 

 
 
Efter generalforsamlingen er der middag og godt selskab - reservér hele aftenen! 
 
Tilmelding til middagen senest onsdag d. 6. marts til TR eller til: 021@dlf.org  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:021@dlf.org


5 
 

4. 

Forslag til 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. 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. 
 

4. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgø-
relse. 
 

5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslags-
stilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et med-
lem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. 
Træffes en sådan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tilde-
les ordet. Såfremt talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye 
forslag, åbnes talerækken igen, med mindre en ny afstemning begærer den lukket. 
 

6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten be-
stemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. 
 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændrin-
ger, der kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor. 
 

8. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 10 
medlemmer forlanger det. Er der opstillet flere kandidater til personvalg, afholdes 
der skriftlig afstemning. 

 
 
 
 

Vedtægter  
Vi har ikke trykt Ballerup Lærerforenings vedtægter her. De kan ses på vores hjemmeside. 
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5. 

Formandens beretning 
 
 

5.1. Faglige og skolepolitiske forhold 
 

5.1.1. A05 på mødeplan – et afsluttet kapitel  
Endnu en gang mødeplan blev stået igennem i Ballerup. Det kostede blod, sved og tårer, og 
det er en situation, vi for alt i verden skal undgå at havne i igen. På den anden side er det 
også med sådan en konflikt, at vi viser, at der er grænser for, hvad et skolevæsen kan byde 
sine lærere. Vi har vist et enormt sammenhold hele vejen igennem, og det er med stor 
stolthed, vi kan møde resten af DLF’s kredse. Ballerup er i sandhed en helt unik kreds, og det 
er medlemmernes fortjeneste.  
Herudover skylder vi den allerstørste tak til alle dem, som var en fantastisk støtte undervejs. 
Uden den, var vi ikke, hvor vi er i dag. Der skal lyde en dybfølt tak til nabokredsene og andre 
kredse, som har kræset om os med alverdens gode sager, vores pensionister, som gentagne 
gange har forkælet lærerne på skolerne og alle andre, som hjalp os og gav os troen på, at det 
er værd at slås for ordentlige arbejdsvilkår. Enighed gør stærk! 
Formanden fremførte i øvrigt et indlæg på kongressen, som var en polemisk fortælling om 
endnu en Ballerup-arbejdskamp. Se hjemmesiden under ’Tema og debat’, 20121. 
 

5.1.2. A08: almen-/specialområdet og C-BUR (PPR) 
Vi har dette skoleår arbejdet efter A08 på almenområdet og i C-BUR. Der er masser af udfor-
dringer, og mange sten skal lægges, mens vi træder dem, men det sker med stor ordentlig-
hed og respekt mellem parterne og med udgangspunkt i værdier om samarbejde, tillid og 
dialog. Som et led i bestræbelserne på at efterleve disse værdier har vi desuden løbende 
gennemført A08-implementeringsmøder, hvor Ballerup Kommune, Ballerup Lærerforening 
samt skoleledere og tillidsrepræsentanter drøfter, hvorledes det går med implementeringen 
af aftalen. Det er en stærkt demokratisk form, som har haft afgørende betydning for proces-
sen. I øjeblikket forhandles der om en forlængelse af aftalen på almenområdet og for C-BUR, 
og forhåbentlig lykkes det også at få alle specialskolerne med over på A08. Det vil give rigtig 
god mening og være en stor styrke for sammenholdet og den fælles bevidsthed, hvis alle 
lærere i Ballerup arbejder efter den samme arbejdstidsaftale.  
Overgangen til A08 på almenområdet skete som bekendt med et sparekrav hængende over 
hovedet. Det har blandt andet betydet, at aftalens intentioner om fleksibilitet har haft noget 
trange kår ude på skolerne, da tiden til andre opgaver, herunder fx holddannelse, har været 
stærkt begrænset. En anden konsekvens har været, at langt over halvdelen af de kommunale 
netværk er blevet nedlagt. Mange lærere mistede dermed muligheden for at videndele, ud-
vikle og vedligeholde forpligtende faglige fællesskaber. Af samme grund har mange af disse 
netværk været savnet. Det var helt bevidst, at vi i forhandlingerne medvirkede til at trække 
opgaver ud af faktoren og dermed skabe rum i kasse 3 til kommunens besparelse, men det 
er også klart, at det er nødvendigt med en løbende evaluering af, om forholdet mellem kasse 
2 og 3 er det rigtige.   

                                                
1
http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2012/l%c3%a6rerne+som+ikke+ville+arbejde+p%c3%a5+m%c3%b8d

eplan 
 

http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2012/l%c3%a6rerne+som+ikke+ville+arbejde+p%c3%a5+m%c3%b8deplan
http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2012/l%c3%a6rerne+som+ikke+ville+arbejde+p%c3%a5+m%c3%b8deplan
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5.1.3. Løn og lønaftaler 
I forbindelse med skoleåret 2012/2013 har kommunen mildt sagt haft store udfordringer 
med at få lønnen til at passe med forhåndsaftalen. Det har været et meget uskønt forløb, 
hvor tillæg er trukket ind og ud, hvilket har resulteret i, at det har været mere end svært at 
få overblik over, om der udbetales den rigtige løn. Det skulle dog nu være i orden, og både vi 
og kommunen har foretaget stikprøvekontrol. Der er ingen tvivl om, at forløbet har været 
under al kritik, men det er vores klare indtryk, at de medarbejdere, som arbejder med løn 
hos kommunen, gjorde alt, hvad der stod i deres magt undervejs for at rette op på fejlene. 
Problemet har været et besværligt samarbejde med KMD, hvor computersystemerne åben-
bart talte dårligt sammen. Kommunen har nu skiftet leverandør, og vi kan håbe på, at det 
fremadrettet trækker i en positiv retning. Tilbage står dog fortsat, at lønspørgsmål ofte fal-
der mellem to stole; kommunen centralt og skolerne decentralt. Det er ikke altid tilfredsstil-
lende!  
I forbindelse med de nye arbejdstidsaftaler opstår behovet for at tilpasse vores lønaftaler. 
Det er vores intention at forsøge at forenkle lønaftalerne, så det bliver lettere for alle at ska-
be sig et overblik over lønnen. Det er imidlertid ikke ukompliceret, men det er på den anden 
side heller ikke rimeligt, at den enkelte lærer skal have så svært ved at kontrollere, om løn-
nen er rigtig. Vi agter at revidere vores lønpolitik på generalforsamlingen. Den nuværende 
lønpolitik kan ses på hjemmesiden under ”BLF mener 2009”2. 
 

5.1.4. Folkeskolereform og OK13  
Der har i løbet af det seneste år været afholdt én ordinær samt to ekstraordinære kongres-
ser, og det er ikke utænkeligt, at der bliver indkaldt til endnu en ekstraordinær kongres i lø-
bet af den kommende tid. Baggrunden er naturligvis den helt ekstraordinære situation, som 
vi står i, hvor vi er udsat for et enormt pres fra arbejdsgiverside. Hertil hører nu også, at en 
ny folkeskolereform forudsætter, at der findes midler på lærernes arbejdstid ved overens-
komstbordet. Det er en uhørt situation. Regeringens udspil til en folkeskoleskolereform in-
deholder rigtig mange gode tanker og muligheder, men det er klart, at det desværre falder 
noget i baggrunden, når finansieringen så entydigt skal findes på lønmodtagersiden. Den 
positionering, der i øjeblik foregår på den centrale bord, har i virkeligheden mange parallel-
ler til noget, vi to gange tidligere har oplevet i Ballerup. Lad os håbe, parterne besinder sig, 
inden det går alvorlig galt.  
Vi er i kredsstyrelsen meget opmærksomme på at kommunikere så meget som muligt ud 
gennem tillidsrepræsentanterne, og derudover opfordrer vi alle medlemmer til at følge ud-
viklingen nøje via Danmarks Lærerforenings hjemmeside (www.dlf.org) samt Folkeskolen 
(www.folkeskolen.dk). Konflikt er ikke et utænkeligt scenarie, men i en situation hvor KL og 
regeringen kører så tæt parløb, og dermed nærmest har dikteret resultatet på forhånd, er vi 
af den faste overbevisning, at konflikt er noget, vi vil strække os langt for at undgå. Men det 
er desværre ikke vores valg alene, da meget tyder på, at KL er villige til at lockoute. 
 

5.1.5. Afskedigelser, forflyttelser og ledighed 
Ledigheden inden for vores fag er desværre stærkt stigende. Vi har nu mere end 3 % ledige 
lærere på landsplan, men det værste er næsten det billede, som tegner sig for de nyuddan-
nede; 40 % af dimittenderne er ikke kommet i arbejde.  

                                                
2
 http://www.kreds21.dk/blf+mener/2009  

 

http://www.dlf.org/
http://www.folkeskolen.dk/
http://www.kreds21.dk/blf+mener/2009
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I Ballerup har vi i øjeblikket i omegnen af 25 medlemmer, som er ledige. Foråret bød heldig-
vis ikke på flere afskedigelsesvarsler, end dem vi tidligt kendte fra UUC Maglemosen, men 
det er som bekendt ligegyldigt for dem, det rammer, om antallet alt taget i betragtning er 
beskedent. Via forflyttelser fik vi stort set fundet løsninger for de afskedstruede, men det er 
desværre også en dilemmafyldt opgave. På den ene side skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at 
hjælpe de enkelte medlemmer over i andre stillinger. På den anden side kan skiftet mellem 
fx specialskoler og folkeskoler byde på så stor en praksisforskel, at det simpelthen vælter 
den forflyttede. Fremadrettet er vi nok nødt til at være mere opmærksomme på dette for-
hold, således at vi ikke bidrager til at skabe flere nederlag end højest nødvendigt for den 
enkelte.  
Det ser i øvrigt nu ud til, at der omsider bliver aftalt en retningslinje for afskedigelser og for-
flyttelser, som, udover andre væsentlige elementer, præciserer den afgørende pointe, at 
afskedigelser og forflyttelser ikke blandes sammen og foregår efter hver sin procedure. 
I forsommeren var DLF ude med et forslag om at igangsætte en forsøgsordning for ledige 
lærere på dagpenge. Vi mener forslaget helt oplagt er sympatisk og på alle måder bygger på 
anstændighed og ønsket om det bedste for de af vores kolleger, som er bragt i en helt uri-
melig situation. Vi var dog fra Ballerup Lærerforening kritiske over for modellen og lavede da 
også en skriftlig henvendelse til Hovedstyrelsen3. Vi mener, at der skal arbejdes for, at der 
skabes rigtige lærerstillinger. Det er afgørende for den enkeltes selvværd, anseelse og vær-
dighed, at man får mulighed for på egen hånd at kunne forsørge sig selv og sin familie. Vi 
skal ikke have lærere i folkeskolen, som er på en form for tålt ophold. Det er undergravende 
for de tanker om ligeværd og solidaritet, som vi værdsætter så højt. Hvis vi endelig skal tæn-
ke i særlige ordninger, så er jobrotationsordninger et langt mere oplagt bud. Det er faktisk 
noget, vi prøver at få kommunen med på i forbindelse forhandlingerne om og planlægningen 
af næste skoleår.  
 

5.1.6. Inklusion og afledte konsekvenser for specialområdet 
Inklusionsopgaven fylder – nogle steder mere end andre. Det er et område, som vi skal lyk-
kes langt bedre med. Heldigvis tegner der sig et billede af, at kommunen er opmærksom på, 
at den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig. Således arbejdes der nu mere konkret 
og målrettet på området, og der er igangsat en række positive tiltag: 

- Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor C-SI, C-BUR, skoleledere og Ballerup Lærerfor-
ening sidder. 

- Der arbejdes på at gøre den økonomiske udmeldingsmodel mere fleksibel og gen-
nemskuelig, så hjælpen forhåbentlig kommer bedre ud på skolerne. 

- I genforhandlingerne om A08 er det et tema, hvordan vi kan lykkes med at få flere 
holddannelsestimer i skolevæsenet, da erfaringen, fra blandt andet Herning, som har 
gennemført en relativt succesfuld omstillingsproces, er, at holddannelse og to-lærer 
timer er en meget betydningsfuld faktor for at lykkes med inklusionen. 

Vi er i kredsstyrelsen mere end opmærksomme på, at mange føler, at de står alt for alene 
med opgaven. Det er bare ikke godt nok! Og det er en opgave, som er kommet for at blive, 
så vi er pinedød nødt til at finde bedre løsninger, end dem vi kender. Der er ingen tvivl om, 
at det professionelle teamsamarbejde vil blive et omdrejningspunkt for indsatsen. Under alle 
omstændigheder vil vi gøre, hvad der står i vores magt for at medvirke til at skabe bedre 
betingelser for at kunne håndtere denne massive udfordring. På generalforsamlingen frem-
lægges et forslag til resolution.  

                                                
3
http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2012/fors%c3%b8gsordning+for+ledige+l%c3%a6rere+p%c3%a5+dag

penge  

http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2012/fors%c3%b8gsordning+for+ledige+l%c3%a6rere+p%c3%a5+dagpenge
http://www.kreds21.dk/tema+og+debat/2012/fors%c3%b8gsordning+for+ledige+l%c3%a6rere+p%c3%a5+dagpenge
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Inklusionsdagsordenen har samtidig afledte konsekvenser for specialområdet. Man kan sige, 
at udfordringerne rykker ned gennem systemet, således at alle nu står med en umiddelbart 
vanskeligere opgave end tidligere. Det betyder, at også specialskolerne udfordres med ele-
ver, som bliver stadig mere vanskelige at håndtere. For Ordblindeinstituttet er situationen 
særlig vanskelig, men af en lidt anden grund; de mangler i den grad elever. Efter lovændrin-
gen, som begrænser forældrenes frie skolevalg, holder kommunerne eleverne hjemme i eg-
ne tilbud, og det sætter en skole som Ordblindeinstituttet i den situation, at der år for år 
tyndes ud i elevtallet og dermed stillingsgrundlaget. Når det tilmed forholder sig sådan, at 
Ballerup Kommune ikke klart melder ud, hvordan man ser fremtiden for Ordblindeinstitut-
tet, også i relation til kommunens eget tilbud (BOK, Ballerup Ordblindeklasser), så er situati-
onen efterhånden alvorlig, og det er bekymrende for vores medlemmer på stedet.   
 

5.1.7. Oprettelsen af Kasperskolerne  
I forbindelse med Ballerup Kommunes besparelser på skoleområdet skulle Kasperskolen og 
Lautrup sammenlægges pr. 1. august 2012 og dermed blive til én institution. Dette ville give 
besparelser på ledelse, administration samt TR-funktionen. Sidenhen har administrationen 
været udsat for yderligere besparelser – på samme måde som almenskolerne. 
Af sammenlægningen udsprang en ny institution: Kasperskolerne. Kasperskolerne består af 2 
afdelinger på egne matrikler: Kasperskolen og Skolen på Lautrup. På trods af kritiske hørings-
svar fra relevante interessenter blev sammenlægningen gennemført uden inddragelse af de 
fremlagte synspunkter og bekymringer. Personalet fra begge afdelinger har efter sammen-
lægningen været samlet flere gange. Dels omkring fælles uddannelse og dels i forbindelse 
med sociale arrangementer. Der arbejdes således på at sikre kvaliteten i opgaveløsningen – 
både nu og i fremtiden. 
 

5.1.8. Lærerens Dag  
“Verden over fejres lærere den 5. oktober, fordi læreres betydning er uvurderlig og har en  
samfundsmæssig værdi, som skal værdsættes”4.  
Ballerup kommune og Ballerup Lærerforening gik sammen om at forkæle lærerne på denne 
dag. Tiltaget var et samarbejde, der afvikledes forskelligt på de enkelte skoler, men alt i alt 
var det et positivt indslag. Hvem ved, om det kan udvikle sig til en tradition? 
 

5.1.9. ”Skole med vilje” – skoleudvikling  
Ballerup Kommunes vision, ”Skole med vilje”, om rammen for næsten al skoleudvikling i 
kommunen. Projektet blev født som ”fremtidens skole” under arbejdskonflikten i skoleåret 
2011/2012. Der var en masse gode intentioner om medarbejderinddragelse i en vigtig pro-
ces, men konflikten var i den grad en hæmsko.  
På de enkelte skoler var der en betydelig modstand mod et stort udviklingsprojekt under en 
besparelsesramme, samtidig med at lærernes virkelighed var en hverdag med mødeplanens 
udfordringer. Det betød, at få følte ejerskab til processen, hvilket ellers er altafgørende for 
udviklingen af den enkelte skoles vision. Det er helt oplagt, at vi i Ballerup Lærerforening ser 
samarbejde og medarbejderinddragelse, som en klar forudsætning for en sund og nødvendig 
skoleudvikling. 
Alle kommunens skoler blev pålagt at ansøge midler fra en central pulje, og som en konse-
kvens af dette blev mere eller mindre tilfældige udvalg nedsat på de enkelte skoler, og 36 
ansøgninger blev sendt inden for en meget kort tidsfrist. Et imponerende antal set i lyset af 

                                                
4
 http://www.laererdag.dk/  
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ovennævnte omstændigheder, men samtidig et udtryk for, hvor forjaget og konkurrence-
præget denne del af forløbet var. For alle skoler fattes penge!  
 
Helhedsskole på Rugvængets Skole  
Som eksempel på et af de større visionsprojekter ansøgte Rugvængets Skole om midler til et 
toårigt forsøg med helhedsskole. Det har i år betydet, at tirsdage og onsdage er projektdage, 
hvor alle klasser (bortset fra 9. klasserne) som udgangspunkt arbejder med det samme tema 
på årgangen i alle timer. I den udstrækning, det har givet mening, har høre- og taleklasserne 
også deltaget i årgangssamarbejdet. I indskolingen er eleverne i skole fra 8:00–15:00 på pro-
jektdage. Lærerne underviser fra 8:00-13:35, hvorefter det er tanken, at pædagogerne fort-
sætter med det samme tema, som eleverne har arbejdet med forinden. Et af målene er, at 
eleverne skal opleve større helhed, og at der iværksættes andre læreprocesser, fx gennem 
samarbejde med lokale klubber og foreningsliv samt ekskursioner. En del af de ansøgte mid-
ler er gået til at fritage forældrene for betalingen i BFO´en på projektdage. Andre midler er 
gået til kursusvirksomhed for det pædagogiske personale til udvikling af årgangssamarbej-
det. Der har været mange udfordringer undervejs. Det kan fx nævnes, at der kun var ganske 
kort tid fra projektet blev bevilget, til det skulle starte, og derudover var der det tidsmæssige 
sammenfald af projektstart og ny arbejdstidsaftale. Andre bekymringer har blandt andet 
handlet om faglighed, organisering, undervisningstimetal og samarbejdet med andre perso-
nalegrupper. Der har løbende været afholdt møder mellem Ballerup Lærerforening, kommu-
nen og Rugvængets Skoles ledelse med henblik på at afklare spørgsmål i relation til under-
visningsopgaven. Undervejs har der også været afholdt et møde med deltagelse af BUPL. Det 
er hensigten, at der også næste skoleår vil blive ansøgt om midler til at fortsætte helheds-
skoleprojektet. 
 
KK-udvalg 
Det siger sig selv, at ”Skole med vilje” har haft en hård start, og det er svært at videreføre et 
så stort kommunalt udviklingsprojekt med sådan en indflyvning. Ikke desto mindre er det 
vores opfattelse, at projektet dette skoleår understøttes af langt bedre forudsætninger. På 
hver enkelt skole er der i år oprettet et koordinerings– og kommunikationsudvalg (KK-
udvalg). Medlemmerne af disse udvalg har enten meldt sig frivilligt eller sidder der i kraft af 
deres funktion på skolen. Det er et grundlag, der understøtter et meget mere kvalificeret 
arbejde end tidligere. KK-udvalgets opgave er at udforme skolens overordnede vision for 
2020. Det er et spændende og kompliceret arbejde, som vi endnu ikke kender udfaldet af, 
men de tilbagemeldinger, der har været fra de enkelte skoler, har været positive. En anden 
af KK-udvalgets opgaver har i den forbindelse været at planlægge tre visionsaftener – et ar-
bejde, der er blevet taget meget seriøst. Det har uden tvivl gjort visionen mere praksisnær, 
at medarbejdere har været igangsættere, undervisere og tovholdere. Det vil dog være naivt 
at tro, at alle lærere på skolerne nu føler ejerskab til visionen, men det er vores klare opfat-
telse, at de fleste modtager udfordringen i en positiv ånd. 
Pædagogisk Samråd har gennem hele dette skoleår haft visionsprocessen som det vigtigste 
dagsordenspunkt. Her har der været mulighed for at videndele og holde sig opdateret om-
kring den nyeste udvikling på de enkelte skoler. Indtil videre har det fungeret godt, men det 
havde været oplagt, at mødelederne på de enkelte skoler var fødte medlemmer af KK-
gruppen. Det er nemlig ikke tilfældet alle steder.  
 
Ansøgningsprocessen 
Et af de store kritikpunkter vedrørende visionsprocessen sidste år koncentrerede sig om an-
søgningsprocessen. Igen i år skal de enkelte skoler indsende ansøgninger til en central pulje. 
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Både skolefolk og administration har ønsket at undgå denne proces, men politikkerne valgte 
på trods af dette at fastholde modellen. Pædagogisk og tidsmæssigt forudser vi flere af de 
samme problemer som ved sidste ansøgningsrunde. Det skal dog nævnes, at der i dette sko-
leår er en markant længere ansøgningsfrist, og pengepuljen er blevet fordelt på en sådan 
måde, at 4 mio. kroner fordeles ligeligt ud på skolerne efter elevantal, og de sidste 2 mio. 
kroner fordeles ud fra skolernes ansøgninger. Sidste år var der 3 mio. kroner i hver pulje. 
 
Aktionslæring  
Et andet udviklingsinitiativ, som kommunen har taget dette år, er den såkaldte ”Aktionslæ-
ring”. Det er C-BUR, som forestår økonomien qua den særlige inklusionsstøtte. Kort fortalt 
handler det om at yde vejledning til lærerteams, som arbejder med kollegial observation, 
supervision og sparring. De foreløbige erfaringer tyder på, at deltagerne har fået rigtig meget 
godt med fra disse forløb, men det kan naturligvis på flere niveauer være en grænseover-
skridende oplevelse. Det er derfor afgørende, at forløbene baserer sig på tydelig rammesæt-
ning, respekt og ordentlighed, hvilket heldigvis også har været tilfældet. Der er meget, som 
tyder på, at disse arbejdsformer er noget, der er kommet for at blive, og det kunne sagtens 
blive en del af pakken i henhold til udviklingen af de professionelle lærerteams.  
 

5.1.10. Kvalitetsanalyse af skolevæsenet 
Det er blevet politisk besluttet, at der skal foretages et grundigt analysearbejde, der kan give 
et beslutningsgrundlag for en eventuel ny måde at organisere skolevæsnet på, som kan træ-
de i kraft d. 1. august 2015. Ballerup Lærerforenings formand sidder med i et en nedsat sty-
regruppe, som på nuværende tidspunkt har holdt en række møder. Det er en stor, betyd-
ningsfuld og omfattende opgave, som skal håndteres, så det skal nok blive spændende. Bal-
lerup Kommune har lavet en hjemmeside, hvor der kan findes yderligere oplysninger5. 
 

5.1.11. Skolebibliotekerne  
Med besparelserne på skoleområdet blev ressourcen til skolebibliotekerne beskåret markant 
– og dette oveni besparelserne på samme område i 2011. Indgåelsen af A08 fik specifikt for 
skolebiblioteksområdet to konsekvenser. Arbejdet med eleverne (åbningstiden) blev på linje 
med andre vejledningsopgaver ikke omfattet af faktoren, og besparelserne skulle på skoler-
ne findes i ’kasse 3’, der blandt andet indeholder ressourcen til bibliotekerne. 
I stort set alle andre A08-aftaler er der aftalt et særligt afsnit om skolebiblioteket, men ikke i 
Ballerup. Omkring 1. juni blev der dog indgået aftaler om de kommunale akkorder, og her fik 
bibliotekarerne et afsnit. Der blev i teorien mulighed for at indrette et professionelt råde-
rum, men løsningen er i sig selv utilstrækkelig og blev desuden aftalt meget sent i forhold til 
skoleårets planlægning. 
I skoleåret 2012/2013 har skolebibliotekerne været drevet på så lavt et niveau, at biblioteka-
rerne har oplevet det som ”nødåbningstid”. På den implementeringsmøderække, som Balle-
rup Lærerforening og Ballerup Kommune fra efteråret tog hul på, har det fra starten været 
beskrevet, at et fælles udvalgsarbejde på biblioteksområdet skulle igangsættes. Dette er nu 
sket, og vi ser frem til fortsat at indgå i arbejdet med udvikling af og vilkårene for arbejdet på 
skolebibliotekerne – om end de i fremtiden vil komme til at få et ændret indhold og sandsyn-
ligvis vil komme til at hedde noget andet. Vi ser frem til en langtidsholdbar løsning. 
 

 

                                                
5
 http://www.ballerup.dk/skole-med-vilje 
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5.1.12. Idræt og ’alsidige udtryksformer’  
Ballerup Kommune har tidligere været forgangskommune for idræt. Det er ikke længere til-
fældet. I dette skoleår er to ugentlige idrætslektioner i indskolingen blevet konverteret til 
”alsidige udtryksformer”, og alle kommunale idrætsarrangementer er afskaffet. Beslutningen 
om at konvertere idræt til alsidige udtryksformer er taget hen over hovedet på lærergrup-
pen, hvor lærerne på intet tidspunkt har været inddraget i processen.  
Alsidige udtryksformer er meget løseligt beskrevet fra kommunens side og, som en konse-
kvens heraf, fortolket meget forskelligt og frit ude på de enkelte skoler. Det efterlader det 
enkelte team og den enkelte lærer med ansvaret for dette nye fags meget løst formulerede 
mål. Det er en endog meget stor opgave, både at finde på nyt, tænke ud af boksen og samti-
dig levere en undervisning, der lever op til nogle udefinerede krav. Vi mener, at kommunen 
bør melde nogle klare mål ud, når der oprettes et nyt ”fag” – meget gerne i samarbejde med 
lærerne. Ydermere er det kritisabelt, at de to idrætslektioner er overgået til BFO-tid. Det kan 
ikke ses som andet end en klar nedprioritering af idrætsfagligheden, da det nu ikke længere 
er undervisning. 
I forbindelse med aftaleindgåelsen og de medfølgende besparelser i andre opgaver, nedlag-
des alle de tværkommunale idrætsarrangementer. Det har haft store konsekvenser for ele-
verne i kommunen. På samtlige skoler har deltagelse i kommunens idrætsarrangementer 
været en vigtig tradition for eleverne. Mange har givet udtryk for, at de ønsker dem genind-
ført. Vi vil i de kommende forhandlinger forsøge at finde en løsning på denne problematik, 
men det ser umiddelbart vanskeligt ud.  
 

 

5.2. Arbejdsmiljø 
 

5.2.1. Trivsel 
Trivselsprojektet, ”Trivsel i den digitaliserede og inkluderende folkeskole”, har til formål at 
forebygge stress og psykisk nedslidning af lærere og reducere sygefraværet ved at udvikle og 
implementere stressforebyggende arbejdsgange på Ballerup Kommunes folkeskoler. Det 3-
årige projekt mellem Forebyggelsesfonden, Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening 
startede efter en del opstartsproblemer i skoleåret 2011/2012. Her blev der foretaget fokus-
gruppeinterviews og trivselsundersøgelser for at afdække, hvilke faktorer og parametre, der 
skulle fokusereres på i forløbet. På baggrund af disse fakta og oplysninger skrev konsulent-
firmaet, ’Competence-house’, de første rapporter med et samlet overblik og konklusioner 
over lærernes trivsel i forhold til deres arbejdsliv. Der blev udarbejdet en oversigt over triv-
selsfaktorer i top og bund, som viste et klart billede af de udfordringer, som projektet skal 
have fokus på i det videre forløb. 
De deltagende lærere blev fundet og fordelt i tre grupper med forskellige funktioner: akti-
onslærere, klyngelærere og trivselslærere. I styregruppen fik vi talt os frem til, at det var 
mest hensigtsmæssigt for projektet, hvis lærerne selv aktivt søgte funktionen som aktions-
lærer. Ifølge tidsplanen var der planlagt en del aktivitet i foråret 2012, men på grund af A05 
på mødeplan fandt man det nødvendigt at udskyde projektet til skoleåret 2012/2013. Ellers 
havde de mange tildelte timer til de deltagende lærere udløst overtid. Udskydelsen gav mu-
lighed for at medtænke, hvordan aktionslærerne kunne organiseres med en skemafri dag til 
projektet, og ligeledes blev der mulighed for at få alle almenskolerne med. På den baggrund 
blev aktivitets- og tidplanen revideret. 
I eftersommeren 2012 var der introseminar og i oktober et stort trivselsseminar for alle del-
tagere på Rådhuset, hvor aktionslærerne fremlagde deres observationer i de 8 klynger. Her 
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blev det meget tydeligt, at udfordringerne inden for inklusion og IT er ret store ude på sko-
lerne.  
Fra efterår til jul 2012 har aktions- og klyngelærere arbejdet i en såkaldt fordybelsesperiode 
med aktionslæring og Teori-U - dvs. metoder og teorier som indebærer observation af og 
refleksion over egen praksis, arbejdsgange der studeres og hypoteser som afprøves.  
Vi må sande, at så store projekter som dette ikke er uden udfordringer for alle de deltagende 
parter. Især har det igen og igen vist sig, at kommunikationsdelen volder problemer, idet der 
ofte er led, som ikke er blevet ordentligt informeret om projektets omfang, formål og ar-
bejdsgange. Ligeledes kræver et så omfangsrigt og langvarigt projekt en meget stor indsats 
fra deltagerne, da det kører sideløbende med de daglige opgaver ude på skolerne og i klas-
serne. Ballerup Lærerforening har selvsagt været dybt involveret i projektet hele vejen, og vi 
har gjort vores til at fastholde projektets fokus; at finde frem til hvilke arbejdsgange, der ikke 
fungerer, hvorfor det er sådan og hvad man kan gøre ved det. Hvis vi i fællesskab kan finde 
frem til nye arbejdsgange, der fungerer i hverdagen for den enkelte lærer, og dermed kan 
skabe større tilfredshed og højere grad af trivsel, er vi kommet langt. 
 

5.2.2. Lautrup og Arbejdstilsynets påbud  
Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg i oktober 2011, og ved deres screening fandt de ar-
bejdsmiljøet, især omkring vold og trusler, så alvorligt presset, at der blev aftalt et opfølgen-
de tilsynsbesøg den 16. november 2011 med interviews af lærere og ledelse. I december 
kom Arbejdstilsynets afgørelse om det psykiske arbejdsmiljø i henhold til at forebygge vold 
og trusler, og her i var indeholdt en indskærpelse af, at skolen skulle udarbejde tids- og 
handleplaner på området. AMR og TR har taget arbejdet meget alvorligt, men desværre har 
den daglige leder ikke været drevet af samme ildhu, hvorfor denne hverken har taget ansva-
ret for at udarbejde tids- eller handleplaner. Ved fristen i februar 2012 havde den daglige 
leder stadig ikke fået handlet på opgaven, og i marts modtog den daglige leder på Lautrup en 
rykker i forhold til manglende indsendelse af tids- og handleplan. AMR modtog først kopi af 
denne rykker den 2. maj 2012. I maj 2012 kom Arbejdstilsynet igen på besøg og måtte kon-
statere, at der ikke var udarbejdet en tids- og handleplan. Arbejdstilsynet vurderede på den 
baggrund, at Ballerup Kommune og Lautrup ikke i tilstrækkelig grad udviste vilje og evne til 
at forebygge vold og trusler om vold. Derfor kom der senere i maj brev fra Arbejdstilsynet 
om påbud og rådgivningspåbud, som Lautrup skulle reagere på inden den 9. juli. Dette skete 
heller ikke. 
Pr. 1. august blev Lautrup og Kasperskolen lagt sammen – men med hidtidige AMR’er på 
hver sin matrikel og en ny ledelse. I august blev der afholdt et møde mellem den autorisere-
de arbejdsmiljørådgiver, ledelsen og skolens AMR. Arbejdsmiljørådgiveren fik udleveret på-
buddet fra Arbejdstilsynet samt informationer om forholdene på skolen. Det aftaltes, at ar-
bejdsmiljørådgiveren formede et forslag til handleplan i forhold til at udarbejde retningslin-
jer vedrørende vold og trusler. Blanketten med tilbagemelding om indgåelse af aftale blev 
derefter omsider indsendt. Senere i august fremsendte arbejdsmiljørådgiveren et oplæg til 
handleplan med forslag til indhold og proces. Ligeledes havde arbejdsmiljørådgiveren udar-
bejdet et overslag over udgifter til forløbet, som beløb sig til 68.000 kr. 
I september 2012 blev der afholdt et møde mellem ledelsen og AMR. Der var uenighed om 
arbejdsmiljørådgiverens overslag, hvor ledelsen ikke kun forholdt sig til indhold og proces, 
men snarere til økonomi og estimeret tidsforbrug. Udkommet blev imidlertid, at en i forve-
jen planlagt pædagogisk weekend for alle ansatte blev bragt i spil til formålet, og derudover 
blev en eksisterende møderække på Lautrup omdøbt til arbejdsmiljømøder, hvor arbejdsmil-
jørådgiveren var til stede og forestod processen med at udarbejde retningslinjer.  
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I december 2012 var forløbet fuldført, og det lykkedes, trods yderligere besværligheder, at få 
samlet materialet, ”Politik for trusler om vold på Skolen på Lautrup”, med definitioner, mål-
sætninger og retningslinjer – et materiale, hvor der er tænkt på de fleste facetter i forhold 
til, hvordan der skal ageres af de ansatte på skolen. Materialet blev sendt til Arbejdstilsynet 
ultimo december, og påbuddet kunne dermed ophæves, og sagen afsluttes.  
Ballerup Lærerforening har fulgt hele processen tæt og har flere gange rettet henvendelse til 
kommunen. Ligeledes har sagen været bragt op i sektorudvalget.  

 
5.2.3. APV (Arbejdspladsvurdering) 2011 og ’Social kapital’  
Som beskrevet i sidste års beretning viste APV´en fra november 2011 på skoleområdet et 
meget foruroligende resultat i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det var på områder som 
arbejdstider, arbejdspres, tryghed i forhold til fremtiden, sygefraværets betydning for ar-
bejdsmiljøet og ikke mindst tillid til ledelsen, information fra ledelsen og omgangstone, at 
målingerne så foruroligende ud. I ’Sektorudvalget for Skole og Unge’ blev der nedsat et ud-
valg, som skulle sammenfatte resultatet til brug i HU (Hovedudvalget). HU skulle så vurdere 
det samlede resultat i kommunen på et møde i foråret 2012. Skrivelsen fra sektorudvalget 
blev modtaget med meget alvorlige miner. Det var, i forhold til de andre sektorer, et signifi-
kant dårligere resultat, og det krævede, at der blev handlet på det. Meldingen fra HU var, at 
Sektorudvalget skulle analysere tallene, at der skulle indhentes handleplaner fra skolerne og 
at der skulle udarbejdes en handleplan på sektorniveau. 
I sektorudvalget har den første reaktion på dette svar været at planlægge en temadag den 
26. februar 2013 med det psykiske arbejdsmiljø som fokus. Emnet bliver ’Social kapital’, som 
nu er det begreb, mange arbejdspsykologer arbejder med, og som dem, der var med til kred-
sens medlemsweekend, fik en indføring i af Tage Søndergård. Kort fortalt er virksomhedens 
sociale kapital en egenskab ved arbejdspladsen, som sætter de ansatte i stand til at løse ker-
neopgaven i fællesskab og med bedre resultat. For at kunne løse kerneopgaven er det nød-
vendigt, at de ansatte evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af 
tillid og retfærdighed. På temadagen skal vi indføres i, hvad dette begreb yderligere står for 
og ikke mindst, hvordan man på de enkelte arbejdspladser kan implementere dette i arbej-
det med det psykiske arbejdsmiljø. 
Udarbejdelsen af handleplaner på baggrund af APV’en fra 2011 har på mange skoler været 
et kæmpestort arbejde, og der er enkelte skoler, hvor arbejdet er gået helt i stå eller aldrig 
rigtigt er kommet i gang. Det er selvfølgelig meget uheldigt, og vi må håbe, at temadagen 
kan give inspiration til det videre arbejde med skolernes psykiske arbejdsmiljø. Under alle 
omstændigheder har processen sat gang i drøftelser om, hvorvidt den måde, der udføres 
APV på i Ballerup Kommune, er den rigtige. Der er meget, som indikerer, at vi fremover går i 
retning af en simplere, men langt hyppigere model til måling af det psykiske arbejdsmiljø. 
 

5.2.4. Administrative effektiviseringer og centralisering af ejendomsdriften 
Kommunen har det forgangne år budt på i hvert fald to storstilede effektiviseringsprocesser, 
som har betydning for lærernes arbejde: Besparelser på skolernes administrationer (læs: 
sekretærer) og centralisering af skolernes servicepersonale (læs: skolebetjente). Begge pro-
cesser har på lidt forskelligt niveau desværre været eksemplariske eksempler på, hvordan 
sådanne processer ikke skal håndteres. De har været præget af besynderlige og ugennem-
tænkte beslutninger og en lukkethed, som har skabt forvirring og ængstelse blandt alle in-
volverede. Det har simpelthen været beskæmmende for kommunen, og det er både admini-
strationen og politikerne helt klar over. I skrivende stund er der fortsat ikke fuld klarhed 
over, hvordan de administrative effektiviseringer falder ud, men det er imidlertid tydeligt, at 
det har bragt skolernes administrationer i en uhyre vanskelig situation. I forhold til centrali-
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seringen af ejendomsdriften har vi stadig til gode at høre, hvordan det har gjort en forskel 
for skolerne.  
 
 

5.3. Organisation 
 

5.3.1. Nyt formandskab, udskiftning i kredsstyrelsen og det daglige arbejde  
I foråret blev der valgt ny formand, Morten Refskov, mens næstformanden, Jeanette Sjø-
berg, fortsatte på posten. I løbet af 2011/2012 indtrådte desuden Vibe Larsen (Rosenlund-
skolen) og Kasper Mortensen (Pædagogisk Samråd/Østerhøjskolen) i Styrelsen. Efter som-
merferien sagde vi velkommen til Lea Schmidt (Måløv Skole), Lisbeth Kruse (Østerhøjskolen), 
Lars Bo Svendsen (UUC Maglemosen) og Claus Andersen (Hedegårdsskolen). Den nye styrel-
se kom hurtigt i gang med arbejdet, og den løbende udskiftning i Styrelsen har haft et rigtig 
fint forløb. Processen har givet mulighed for at holde fast i arvegodset, samtidig med at nye 
folk med nye idéer og holdninger kommer ind og giver deres besyv med til, hvordan vi arbej-
der, prioriterer og udvikler foreningen. 
På ’1. salen’ (sprogbrug for det daglige arbejde som formand, næstformand, kasserer og 
sagsbehandler udfører) har der naturligvis været mere end rigeligt at se til, men det foregår 
med stor energi og arbejdsomhed og ubetinget tillid til hinanden. Det er en helt fantastisk 
arbejdsplads, som alle med fornøjelse møder ind på hver dag.   
Og så er der sandelig sket det, at Jeanette er kommet i Hovedstyrelsen, idet Ane Søgaard 
valgte at trække sig, og 1. suppleanten (formand for Gentoft Lærerforening, Jeppe Dehli) 
afslog at tage pladsen. Jeanette er stadig i Ballerup Lærerforening, men på mindre blus. Vi 
har foretaget de nødvendige justeringer, således at tingene fortsat kan hænge fornuftigt 
sammen på 1. salen. 
 

5.3.2. Ballerup Lærerforenings vision – Strømpilen 
Vi har gennem det seneste års tid arbejdet med tanker omkring Ballerup Lærerforenings 
fremtid. I disse uger går visionsforslaget ud i de faglige klubber med henblik på at få tilbage-
meldinger, således at eventuelle tilretninger kan foretages. På generalforsamlingen vil vi 
behandle og søge opbakning til visionen.  
 

5.3.3. Omprioriteringer og reorganisering  
Som en del af styrelsens arbejde med Strømpilen har der været sat spot på, hvordan vi an-
vender foreningens ressourcer. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er tale om medlems-
kroner, så det er afgørende, at vi til stadighed er opmærksomme på, om vi forvalter ressour-
cerne mest hensigtsmæssigt. Det har ført til, at vi på flere niveauer allerede er begyndt, men 
også fremover vil organisere os lidt anderledes, hvilket understøttes af vores forslag til fri-
køb, honorarer og ydelser. Udgangspunktet er, at vi som minimum skal holde kontingentet i 
ro, men det gør bestemt ikke noget, hvis vi kan gøre det billigere at være medlem, selvom vi 
faktisk hører til blandt landets billigere kredse. Formand, næstformand og kasserer frikøbes 
fuldt, og tillidsrepræsentanterne frikøbes en anelse mere, end det har været tilfældet indtil 
nu, da deres nuværende frikøb er i underkanten til det organisationsarbejde, som de er en 
del af. Derimod slanker vi vores udvalg. Vi går fra fire til tre udvalg for at give dem mere vo-
lumen, og vi vil tilmed arbejde på, at udvalgene har klarere kommissorier og ansvarsområ-
der. Udvalgsformændenes frikøb justeres, og de indgår i et koordineringsudvalg sammen 
med formand, næstformand og kasserer, således at vi har bedre mulighed for at koordinere 
og fordele arbejdsopgaverne. Frikøbet til tillidsrepræsentantsuppleanterne har været evalu-
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eret, og vi er nået frem til, at et passende niveau vil være 30 årlige timer. Vi sigter desuden 
mod en model, hvor vi håndterer styrelsens sekretærfunktion på en anden måde, og endelig 
er vi mere end opmærksomme på, hvordan vi anvender vores sagsbehandlingstid. Samlet set 
betyder det, at frikøbet bliver lidt mindre end tidligere.  
Vi har også gennemført et grundigt analysearbejde af, hvordan formand, næstformand og 
kasserer honoreres og har i den forbindelse foretaget sammenligninger med, hvordan andre 
kredse indretter sig. Der er ingen tvivl om, at specielt disse foreningshverv indebærer en 
ugentlig arbejdstid, som ligger langt over 37 timer, og det er et arbejde, som meget svært 
lader sig fordele på flere. Dertil har formandsskabet et stort politisk og økonomisk ansvar. På 
den baggrund peger Styrelsen på en ny model, som indebærer en hævelse af honorarerne. 
Vi vil dog fortsat høre til blandt de kredse, som ligger i den absolut lave ende, på trods af at 
vi relativt set er en stor kreds.   
Medlemsarrangementerne har tillige været under lup, og her er vi enige om, at Ballerup Læ-
rerforening forestår nogle rigtig flotte arrangementer. Ikke desto mindre kunne vi godt tæn-
ke os at gøre noget lidt anderledes. Vi arbejder med en tænkning, hvor medlemsweekenden 
kun afholdes i lige år. Til gengæld vil vi arrangere flere årlige medlemsarrangementer og til-
dele de faglige klubber flere penge til fx faglige dage, aftener eller weekender.  
Der er ingen tvivl om, at vi har mange bolde i luften i øjeblikket, men vi håber, at det samlet 
set vil medvirke til at styrke Ballerup Lærerforening fremadrettet.        
 

5.3.4. Renovering af kredshuset  
Kredshuset har gennemgået lidt af en forvandling. Det er ikke renoveret fra A-Z, men der er 
faktisk ikke meget galt. Det trængte nu også! Det er utroligt, som det gør en positiv forskel 
for energiniveauet i det daglige. Der er nu lyst og højt til loftet i både konkret og overført 
betydning! 
 

5.3.5. Samarbejdet i sektorudvalget for ”Center for Skoler og Institutioner” 
C-SI har nu omsider fået et nyt énstrenget sektorudvalg. Etableringen af et nyt sektorudvalg 
var blevet nødvendiggjort af, at kommunen havde gennemført en større administrativ om-
lægning. Sammenholdt med kommunens strategi om en helhedsindsats for hele området fra 
0-25 år betonede det fornuften i, at der blev oprettet et nyt sektorudvalg for skoler, daginsti-
tutioner og klubber. Det har så taget det meste af året at få aftalt rammerne for udvalget 
samt en fornuftig forretningsorden, som alle var tilfredse med. Vi har spillet en afgørende 
rolle, og det nye sektorudvalgs første møde afholdes primo februar. Centerchefen, Ulla Blom 
Kristensen, sidder for bordenden som formand, mens vi ser ud til at besætte næstformands-
posten. Vi forventer, at der nu kommer et langtidsperspektiv og en bredere samarbejdsfor-
ståelse ind i arbejdet, så medarbejdernes synspunkter også i mere formel form kan indgå i 
de beslutninger, der tages. 
 

5.3.6. Samarbejdet med Ballerup Kommune og andre parter  
Det kan forekomme helt forunderligt, at samarbejdsklimaet kan ændres så markant over så 
kort en periode. Men det er nu engang situationen. Kommunen har skiftet ud på en række 
centrale poster, og det har utvivlsomt været stærkt medvirkende til, at vi nu samarbejder ud 
fra de kerneværdier, som A08 bygger på: tillid, dialog og noget så gammeldags som ordent-
lighed og respekt for hinanden. Og der er faktisk meget, som tyder på, at dette billede her-
sker både i forhold til politikere og administration. Det er en oplagt styrke for skolevæsenet, 
som vi forhåbentlig allerede så småt er begyndt at se betydningen af ude på skolerne. Skulle 
vi komme i konflikt, vil samarbejdet helt oplagt blive sat på prøve, men vi vil arbejde på at 
bevare dialogen og tilliden.  
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Vores arbejde med personsager har som altid højeste prioritet og er en væsentlig del af vo-
res arbejde. Vi har fortsat et fint samarbejde med Økonomi og Personale (kommunens per-
sonaleafdeling) og skolelederne. Der er dog ingen tvivl om, at når økonomien strammer til, 
så vægter personalepolitikken mindre, men generelt betragtet håndterer kommunen per-
sonsager på en ordentlig, forstående og omsorgsfuld måde. 
Samarbejdet med de øvrige faggrupper i kommunen har til tider lidt trange kår, da det kan 
være svært at koordinere møder, når alle er presset på tiden. Ikke desto mindre har vi et 
formaliseret samarbejde i sammenhæng med Hovedudvalgets (HU) møder, således at det på 
medarbejdersiden giver os mulighed for at forberede og efterbehandle de væsentlige tema-
er, som behandles i HU.  
Internt i DLF deltager vi naturligvis i vores forpligtende kredssamarbejde i Hovedstaden Vest, 
i Hovedstyrelsesformøder samt i alt, hvad der i øvrigt rører sig af møder, kurser, temadage, 
konferencer og lignende. 
 
 

5.4. Kursus- og kommunikationsaktiviteter 
 

5.4.1. Afholdte arrangementer for aktive medlemmer 
 BLF’s ordinære generalforsamling i Baltoppen med ca. 230 deltagere, fredag den 16. 

marts. 

 Kredsstyrelsens uddannelseskursus på Sølyst Kursus-og Feriecenter i Faxe Ladeplads 
torsdag den 22. og fredag den 23. april. 

 Fælleskonferencen på Hedegårdsskolen, torsdag d. 30. august, for mødeledere, til-
lidsrepræsentanter, TR-suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medlemmer 
af Pædagogisk Samråd samt BLF’s formandskab. Desuden deltog borgmester, Jesper 
Würtzen, formand for Skole-og Uddannelsesudvalget, Michael Krautwald-Rasmussen, 
direktør, Eik Møller, og centerchef, Ulla Blom Kristensen. 

 Kursus for tillidsrepræsentanter og suppleanter i Kredshuset, mandag den 17. sep-
tember. 

 Medlemsweekend på Hotel Sinatur Frederiksdal, 10.-11. november, ca. 90 medlem-
mer deltog. Program: Mangfoldighed – demokratisk dannelse i folkeskolen v/Line 
Kjærgaard Larsen, underviser ved Den Pædagogiske Assistentuddannelse. Hvad lære-
re kan? – forskningsprojekt v/seminarielektor Michael Arentz. Social kapital – vejen 
til højere trivsel og kvalitet v/ professor Tage Søndergaard 

 
Der er i skrivende stund 630 aktive medlemmer. 
 

5.4.2. Afholdte arrangementer for pensionister  
 Forårsturen gik til Brede Værk, hvor vi d. 9., 10. og 11. maj havde tre guidede ture 

med 25 deltagere på hver tur. Efterfølgende var der frokost i Brede Spisehus. 

 Sommerudflugt den 13. juni. 135 deltagere startede med en times sejltur på Furesø-
en, derefter var der frokost i Den Gamle Have. Arrangementet sluttede med en times 
musik og fællessang med folkrock-gruppen ’Rumlepotten’. 

 Efterårsturen var en guidet rundvisning på Statens Museum for Kunsts særudstilling: 
Matisse – fordobling og variation, fredag den 26. oktober. Efterfølgende var der fro-
kost på Café Knuts Karport. To gange 28 medlemmer deltog. 
 

Der er i skrivende stund 287 pensionister. 
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Budget 12 Indtægter Regnskab 12 Regnskab 11

2.593 Kontingenter 2.525.107 2.544.018

53 Kontingent Solidaritetsfonden 0 157.285

40 Administration af fonde 40.000 40.000

210 AKUT-fonden 213.667 209.311

128 Husleje 92.546 124.895

1 Andre indtægter 0 25.389

3.025 Indtægter i alt 2.871.320 3.100.898

Omkostninger
-75 Generalforsamling -83.277 -83.056

-53 Medlemsmøder - faglig klub -55.324 -58.667

-10 Andre medlemsmøder -6.811 -2.897

-230 Medlemskurser -169.754 -2.360

-27 Pensionister -30.032 -19.609

-40 Styrelsesmøder -47.704 -40.822

-40 Kurser for styrelsen -59.567 -41.666

-18 Kørsel -16.656 -23.142

-493 Møder og kurser i alt -469.125 -272.219

-2.098 Honorarer og frikøb -1.957.533 -2.028.597

0 Pensionsbidrag/garantisum 0 0

0 Ansatte -39.020 -1.578

-14 Forsikring og arbejdsmarkedsafgifter -15.436 -13.507

-34 Rengøring -36.731 -38.251

-2.146 Frikøb og løn i alt -2.048.720 -2.081.933

-85 Net, telefon og porto -83.834 -84.678

-45 Kontorartikler -14.399 -55.365

-20 Inventar -58.541 -16.693

-7 Forsikring -9.335 -5.920

-100 Lokaleudgifter -61.824 -97.085

-33 Statsautoriseret revision -49.900 -32.287

-290 Administration i alt -277.833 -292.028

-15 Hjemmeside -2.248 -29.292

-60 Drift -40.796 -29.039

-2 forsikring -2.454 -1.806

-2 Renter 0 0

0 Istandsættelse -66.119

0 Selskabsskat 0 0

-64 Ejendommen i alt -109.369 -30.845

0 Istandsættelse ejendom -380.159 0

-18 Hovedstaden Vest -16.744 -18.434

-5 Medlemsaktiviteter 0 0

-10 Gaver -9.080 -3.321

-10 Publikationer -6.996 -13.358

-5 Støttebeløb -1.000 -5.000

0 A05-aktiviteter -1.098 -195.310

-48 Diverse i alt -415.077 -235.423

-3.056 Omkostninger i alt -3.322.372 -2.941.740

-31 Driftsresultat -451.052 159.158

-42 Afskrivninger -49.290 -41.381

1 Renteindtægter og kursgevinster -1.677 11.013

-72 Årets resultat -502.019 128.790

6. 

Regnskaber 
 
 

6.1. Resultatopgørelse for Ballerup Lærerforening 2012 - drift 
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Anlægsaktiver Regnskab 12 Regskab 11

Ejendommen Bydammen 9 1.940.121 1.940.121

Vinduer 212.625 243.000

Telefonsystem 11.006 22.013

Inventar 110.616 0

Renovering Bydammen 9 844.520 0

Anlægsaktiver i alt 3.118.888 2.205.134

Omsætningsaktiver
Bankindeståender 693.576 1.379.470

Obligationsbeholdning 0 0

Tilgodehavende kontingent 952 5.479

Anden forudbetaling 8.386 9.232

Tilgodehavender Solidaritetsfonden 48.830 24.200

Tilgodehavender Særlig Fond 0 81.100

Andre tilgodehavender 60.186 0

Omsætningsaktiver i alt 811.930 1.499.481

Aktiver i alt 3.930.818 3.704.615

Egenkapital
Egenkapital primo 1.579.904 1.451.114

Årets resultat -502.019 128.790

Egenkapital primoultimo 1.077.885 1.579.904

Hensatte forpligtelser
Garantisum frikøb og pension 740.000 905.000

Støttebeløbskonto 23.260 25.000

Hensatte forpligtelser i alt 763.260 930.000

Langfristede gældsforpligtelser
Skyldig Solidaritetsfonden 0 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldig Særlig Fond 855.582 0

Skyldig frikøb og pensionsbidrag 899.369 853.901

Depositum lejemål 11.000 0

Skyldig DLF-kontingent 261.130 271.884

Skyldig A-skat 4.425 7.983

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 500 1.095

Skyldige omkostninger 57.667 59.848

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.089.673 1.194.711

Gældsforpligtelser i alt 2.089.673 1.194.711

Passiver i alt 3.930.818 3.704.615

Note 1 : Foreningen har indgået leasingsforpligtelser, som pr. 31.12.2012 har en

restløbetid på 54 måneder svarende til  en restforpligtelse på DDK 106.038 

Note 2 : Ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 er ejendommen

vurderet ti l  kr. 2.600.000

6.2. Balance for Ballerup Lærerforening 2012 
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Regnskab 12 Regnskab 11

Indtægter
Renter 1.906 2.493

Obligationsrenter 46.386 44.660

Kursregistrering obligationer 0 8.155

Indtægter i alt 48.292 55.308

Omkostninger
Revision -8.200 -9.200

Admininstration -15.000 -15.000

A05 0 -157.285

Kursregistrering obligationer -33.224 0

Renter mellemregning fondene -1.430 0

Gebyrer -370 -370

Omkostninger i alt -58.224 -181.855

Årets resultat -9.932 -126.547

Regnskab 12 Regnskab 11

Aktiver
Bankindeståender 568.061 304.804

Obligationer 1.038.509 1.284.410

Periodiserede obligationsrenter 37.519 40.177

Tilgodehavender BLF 0 0

Aktiver i alt 1.644.089 1.629.391

Passiver
Egenkapital primo 1.605.191 1.731.738

Resultat 2012 -9.932 -126.547

Egenkapital i alt 1.595.259 1.605.191

Gæld til BLF 48.830 24.200

Passiver i alt 1.644.089 1.629.391

Resultatopgørelse 12

Balance ultimo 12

6.3. Resultatopgørelse/balance for Solidaritetsfonden 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21 
 

Regnskab 12 Regnskab 11

Indtægter
Renter 13.763 7.519

Obligationsrenter 73.096 104.534

Kursregistrering obligationer 0 29.227

Indtægter i alt 86.859 141.280

Omkostninger
Revision -13.400 -17.700

Admininstration -25.000 -25.000

Andre omkostninger -1.406 0

Kursregulering obligationer -42.554 0

Gebyrer -395 -370

Omkostninger i alt -82.755 -43.070

Årets resultat 4.104 98.210

Regnskab 12 Regnskab 11

Aktiver
Bankindeståender 833.886 768.865

Obligationer 1.291.977 2.277.786

Tilgodehavende BLF 855.582 0

Periodiserede obligationsrenter 33.721 45.511

Aktiver i alt 3.015.166 3.092.162

Passiver
Egenkapital primo 3.011.062 2.912.852

Resultat 2012 4.104 98.210

Egenkapital i alt 3.015.166 3.011.062

Gæld til BLF 0 81.100

Passiver i alt 3.015.166 3.092.162

Resultatopgørelse 12

Balance ultimo 12

6.4. Resultatopgørelse/balance for Særlig Fond 2012 
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6.5. Revision 
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6.6 Kritisk revisionsberetning 
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6.7. Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for Ballerup Lærerforening, Solidaritetsfonden og Særlig Fond udarbejdes 
efter årsregnskabslovens klasse A samt vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. 
 
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  
  
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen 
indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver 
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 

Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter ved kontingentopkrævninger og øvrige indtægter indregnes ved opkrævning dæk-
kende regnskabsåret uanset om beløb er indgået til foreningen i regnskabsåret.  
 
Omkostninger 
Omkostninger omfatter frikøb og løn, administration, lokaler, møder og kurser, og indregnes 
i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. 
 
Afskrivninger 
Afskrivninger indeholder årets afskrivning af materielle anlægsaktiver. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt 
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 
 

Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kost-
prisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres 
som kostpris, reduceres med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forvente-
de brugstid, der udgør: 

 Bygning og installationer, 20 - 50 år 

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år. 

 Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 
 
Der afskrives ikke på ejendommens anskaffelsespris, da aktuel restværdi på ejendom vurde-
res at være højere end anskaffelsespris.  
 
 
 



25 
 

 

Omsætningsaktiver 
 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balance-
dagen. 
  
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår. 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen som følge af en begivenhed indtruffet se-
nest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må 
afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.  
Hensatte forpligtelser består af frikøb for perioden fra afholdelse af generalforsamlingen og 
frem til perioden for beregningen af 1. halvårs frikøb, i den kommende regnskabsperiode.  
 
Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 
Fondsskat  
Der skal svares fondsskat af de finansielle nettoindtægter. Skatten udgiftsføres og betales af 
Særlig Fond. I den skyldige foreningsskat modregnes den i indkomståret foretagne á conto 
betaling. Der afsættes ligeledes udskudt skat af forskellen mellem den regnskabsmæssige og 
skattemæssige værdi af værdpapirer. 
 
Selskabsskat 
Der afsættes selskabsskat i foreningens årsregnskab vedrørende den opgjorte skattepligtige 
indkomst af erhvervsindtægten ved ejendomsudlejning. 
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6.8. Kassererens beretning 
 
Året har budt på mange udfordringer: Fraflytning af ejendommens nestor, formandsskifte, 
næstformandens indtræden i Hovedstyrelsen og istandsættelse af kredshuset har sat deres 
aftryk på regnskabet for 2012. Resultatopgørelsen er udtryk for, hvordan forretningen Balle-
rup Lærerforening har klaret sig i 2012, mens balancen viser Ballerup lærerforenings formue 
og gældsforpligtelser. 
 
Indtægter:  

 Budgettallet for kontingenter nås ikke på grund af faldende medlemstal 

 Solidaritetsfonden er ikke faktureret for de 53.000 kr., som vi havde budgetteret med 

 Lejeindtægterne er 35.000 kr. mindre end budgetteret 
 
Samlet er indtægterne 153.680 kr. mindre end budgetteret. 
 
Omkostninger: 

 Møder & kurser er billigere end forventet, primært fordi årets medlemskursus ikke 
var fuldt belagt. Til gengæld har omkostningerne til Styrelsen været langt højere end 
budgetteret. En stor del af disse omkostninger er vikarbetaling til skolerne, når TR er 
på kursus og lignende. Og her har Ballerup Kommune ændret praksis, hvilket vi ikke 
kunne forudse ved seneste budgetlægning. Kort fortalt handler det, om kommunen 
er blevet væsentlig mere opmærksom på at inddrive penge fra AKUT-fonden. 

 Frikøb og løn er blevet billigere på grund af udskiftning på formandsposten og i Sty-
relsen, således at forholdet mellem tjenestemænd og OK-ansatte ændres. Herudover 
modtager Ballerup Lærerforening betaling for næstformandens frikøb af DLF. 

 Administrationen er som helhed blevet mindre end budgetteret, men inventarom-
kostningerne er tredoblet på grund af indkøb af nyt inventar i forbindelse med 
istandsættelsen. Revisionen ser ud til at være steget voldsomt, men der er tale om 
reguleringer fra tidligere år. 

 Ejendommen og diverse omtales under ét, da det er her, man kan se årsagen til det 
meget negative driftsresultat; istandsættelse af ejendom på i alt 446.278 kr. Ejen-
dommen har blandt andet fået nyt tag, og ifølge SKAT’s vejledning beregnes tagets 
levetid til 50 år. Foreningen har valgt at følge den generelle vejledning fra SKAT, hvor-
for der skelnes mellem, hvilken andel af omkostningerne til det nye tag, der er vedli-
geholdelse, og hvilken der er forbedringer. Foreningen har boet i ejendommen fra 
1996, hvilket svarer til 17 år (1996–2013, begge år inklusive), hvorfor 17/50 af istand-
sættelsesomkostningerne driftsføres som vedligeholdelse i året. Dette er hovedårsa-
gen til årets negative resultat. 

 
Afskrivningerne på 49.290 kr. er udtryk for en regnskabsmæssig løbende værdiforringelse af 
følgende aktiver: vinduer, telefonsystem, inventar og renovering, som ses i balancen. Her ses 
det ligeledes, at ejendommen nu har en værdi på omkring 3 millioner kroner, men at den 
offentlige vurdering anno 2010 lyder på 2,6 millioner kroner. 
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Istandsættelsen af kredshuset dækker:  

 Bygningen: nyt tegltag med fast undertag beklædt med tagpap, en markant forøgelse 
af isoleringen, 6 nye kviste i lejligheden på 2. sal og 4 nye tagvinduer i gavlene.  

 Lejligheden: nyt køkken inklusive hårde hvidevarer, renovering af bad, afhøvling og 
behandling af alle gulve, nye døre, el-arbejde og maling. 

 BLF: afhøvling og behandling af alle gulve, maling, ny belysning og betydelig el-
udskiftning, nyt inventar (skabe, borde, stole etc.), istandsættelse af toilet.  

 
Alt dette for omkring 1,3 millioner kroner. 
 
Som det ses af budget 2013 optræder et afdrag på 83.000 kr., da vi vil lave en låneaftale med 
Solidaritetsfonden på restbeløbet (ca. 850.000 kr.) i stedet for at optage et realkreditlån. 
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7. 

Budgetter 
 
 

7.1. Forslag til frikøb, honorarer og ydelser for 2013 
 

Frikøb: 
 

Funktioner  Timer  

Formand (fuldt frikøbt) 700 

Næstformand (fuldt frikøbt) 770 

Kassereren (fuldt frikøbt) 1924 

 

13 tillidsrepræsentanter á 170 timer  2210 

3 udvalgsformænd:  
- Skole- og aftalepolitisk udvalg: 80 timer 
- Arbejdsmiljøudvalget: 80 timer 
- Kursus- og organisationsudvalget: 120 timer  

280 

 

1 mødeleder for Pædagogisk Samråd 170  

1 kongresdelegeret á 200 timer, hvis denne ikke allerede er en del af 
styrelsen. Ellers 30 timer. 

30 

 

13 tillidsrepræsentantsuppleanter á 30 timer  390 

2 eksterne medlemmer af arbejdsmiljøudvalget á 25 timer  50 

 

Herudover tillæg af sagsbehandlertid i størrelsesordenen max 500 
timer  

0-500 

 

I alt 6524-7024 

 
Alle timer er bruttotimer (1924 timer). Fordelingen af timerne foretager Styrelsen i foråret 
2013. 
 
Sagsbehandlertimerne kan varetages både af styrelsesmedlemmer og andre medlemmer af 
Ballerup Lærerforening udpeget af Styrelsen. Funktionen udpeges for et skoleår ad gangen.  
 
Der afregnes ud fra den enkeltes timeløn. Der medregnes 2,15 % feriegodtgørelse samt pen-
sion for OK-ansatte. Desuden kompenseres der for bortfald af tillæg i henhold til frikøbstiden 
for alle andre end formand, næstformand og kasserer.  
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Honorarer:  
 

Funktion Honorar pr./mdr. 

Formand  4520,- 

Næstformand  3260,- 

Kasserer  2945,- 

Styrelsesmedlemmer som ikke er TR 350,- 

 
Honoraret beregnes på baggrund af antallet af aktive medlemmer. Der ydes en grundtilde-
ling på 2000 kr. Herudover honoreres formanden med 4 kr./mdr. pr. medlem, næstforman-
den med 2 kr./mdr. pr. medlem og kasseren med 1,5 kr./mdr. pr. medlem. Medlemstallet 
opgøres årligt og afrundes nedad til nærmeste 10. Honorarer er pensionsgivende for OK-
ansatte. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau. 
 
Styrelsesmedlemmer, som ikke er tillidsrepræsentanter, honoreres med et månedligt om-
kostningstillæg. 
 
Såfremt de honorerede modtager andre honorarer, vurderes niveauet for det samlede ho-
norar af Styrelsen. 
 

Garantiordning 
Medlemmer af Styrelsen aflønnes med mindst samme løn, som de optjener i den stilling, de 
er frikøbt fra. Ved udtræden af Styrelsen aflønnes man i resten af frikøbsperioden, men der 
udbetales ikke honorarer. 
 

Ydelser 
Der ydes diæter til alle deltagere ved DLF- og regionale kurser efter gældende regler, og der 
godtgøres køb af drikkevarer op til kr. 100 om dagen. Blanket udleveres ved henvendelse til 
TR eller kassereren. 
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Budget 13 Budgetgrundlag 13 Regnskab 12

Indtægter
Kontingenter 2.658 2.612 2.525

Administration af fonde 40 40 40

AKUT-fonden 210 210 214

Husleje 126 131 92

Solidaritetsfonden 53 50 0

Refusion fra DLF 355 0 0

Andre indtægter 1 1 0

Indtægter i alt 3.443 3.044 2.871

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -244 -350 -314

Pensionister -40 -27 -30

Styrelsen -120 -80 -108

Kørsel -15 -20 -17

-419 -477 -469

1. salen: Frikøb -1.807 -2.007 -1.804

Honorarer -220 -153 -153

Ansatte -91 0 -39

Rengøring -40 -34 -38

Forsikringer & afgifter -6 -14 -5

-2.164 -2.208 -2.039

Administration: Kommunikation -55 -75 -85

Kontorartikler -45 -50 -14

Inventar -40 -20 -59

Lokaleudgifter -68 -98 -74

Andre omkostninger -55 -34 0

Statsautoriseret revision -35 -33 -50

-298 -310 -282

Ejendommen: Drift -150

-150 -54 -109

Diverse: Istandsættelse ejendom -20 -20 -388

Hovedstaden Vest -18 -18 -17

Medlemsaktiviteter -10 -10 0

Gaver -10 -10 -9

Abonnementer -5 -5 -7

Støttebeløb -5 -5 -1

A05 0 0 -1

-68 -68 -423

Omkostninger i alt -3.099 -3.117 -3.322

Driftsresultat 344 -73 -451

Finansielle poster
Afskrivninger -81 -42 -49

Renter mellemregning fondene -5 0 -5

Afdrag -87 -73 0

Renteindtægter/kursgevinster 1 1 3

172 -187 -502Årets resultat

7.2. Budget 2013 
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7.3. Forslag til kontingent for 2014 
 
Medlemstal primo februar 2013 som udgangspunkt for kontingentforslagene: 
 

Medlemsgruppe Kontingent pr. måned 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 335,00 kr. (uændret) 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 167,50 kr. (uændret) 

 

Fraktion 4, pensionister < 75 år  25,00 kr. (uændret) 

 

Fraktion 6, særlige medlemmer 65,00 kr. (uændret) 

 
Ændringer i forhold til 2013 fremgår af parenteserne. 
 
Kontingentet til DLF fastsættes i efteråret 2013, men er for 2013 kr. 213 pr. måned. 
 
 
Medlemsfordeling primo februar 2013: 
 

 Medlemsgruppe Antal 

Fraktion 1 & 2 helt kontingent 610 

Fraktion 1 & 2 halvt kontingent 17 

Fraktion 1 & 2 orlov/kontingentfri 3 

I alt fraktion 1 & 2 630 

 

Fraktion 4, pensionister < 75 år  254 

Fraktion 4, pensionister > 75 år  33 

I alt fraktion 4 287 

 

Fraktion 6, særlige medlemmer 5 

I alt fraktion 6 5 

 

Samlet medlemstal 922 
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Budget 14 Budget 13 Regnskab 12 Budget 12 Regnskab 11

Indtægter
Kontingenter 2.658 2.658 2.525 2.593 2.544

Administration af fonde 40 40 40 40 40

AKUT-fonden 210 210 214 210 209

Husleje 126 126 92 128 125

Solidaritetsfonden 53 53 0 53 157

Refusion fra DLF 355 355 0 0 0

Andre indtægter 1 1 0 1 25

Indtægter i alt 3.443 3.443 2.871 3.025 3.100

Omkostninger
Møder mm.: Møder/arrangementer -465 -244 -314 -368 -146

Pensionister -40 -40 -30 -27 -20

Styrelsen -120 -120 -108 -80 -83

Kørsel -15 -15 -17 -18 -23

-640 -419 -469 -493 -272

1. salen: Frikøb -1.807 -1.807 -1.804 -1.945 -1.876

Honorarer -220 -220 -153 -153 -153

Ansatte -95 -91 -39 0 -2

Rengøring -40 -40 -38 -34 -38

Forsikringer & afgifter -6 -6 -5 -14 -14

-2.168 -2.164 -2.039 -2.146 -2.083

Administration: Kommunikation -55 -55 -85 -57 -114

Kontorartikler -45 -45 -14 -45 -55

Inventar -15 -40 -59 -20 -23

Lokaleudgifter -68 -68 -74 -100 -97

Andre omkostninger -55 -55 0 -50 0

Statsautoriseret revision -35 -35 -50 -33 -32

-273 -298 -282 -305 -321

Ejendommen: Drift -150

-150 -150 -109 -64 -31

Diverse: Istandsættelse ejendom 0 -20 -388 0 0

Hovedstaden Vest -18 -18 -17 -18 -18

Medlemsaktiviteter -10 -10 0 -5 0

Gaver -10 -10 -9 -10 -3

Abonnementer -5 -5 -7 -10 -13

Støttebeløb -5 -5 -1 -5 -5

A05 0 0 -1 0 -39

-48 -68 -423 -48 -195

Omkostninger i alt -3.279 -3.099 -3.322 -3.056 -2.941

Driftsresultat 164 344 -451 -31 159

Finansielle poster
Afskrivninger -70 -81 -49 -42 -42

Renter mellemregning fondene -5 -5 -5 0 0

Afdrag -87 -87 0 0 0

Renteindtægter/kursgevinster 1 1 3 1 11

3 172 -502 -72 128Årets resultat

7.4. Budgetgrundlag 2014 
 
 


