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Lærerne mødes den 29. marts  
 
Indkaldelse til generalforsamling i Gladsaxe Lærerforening onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00 i 
kantinen på Enghavegård Skole. 
 

 
15.15 – 16.00 Kaffe/the og brød. 
16.00 – 18.00 Generalforsamling 
18.00 – 20.00 Let anretning 
 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Forretningsorden (bilag) 
3. Formanden aflægger beretning 
4. Foreningens regnskab (bilag) 
5. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer (bilag) 
b. Bestyrelsen foreslår følgende: I henhold til vedtægternes § 13 får bestyrelsen mandat til 

at afhænde kolonien Salgjerhøj. 
6. Fastsættelse af ydelser (bilag) 
7. Budget og fastlæggelse af kredskontingent (bilag) 
8. Eventuelt 

 

 

Det er bestyrelsens hensigt, at vi i forlængelse af punktet ”formanden aflægger beretning” får 

talt med hinanden om, hvordan vi ønsker fremtiden skal være for skolerne i Gladsaxe. Det er 

her, at du har mulighed for at fortælle, hvad der optager dig.  

 

På gensyn 

Thomas Agerskov 

http://www.glf.dk/
http://glf.dk/media/9694936/forretningsorden.pdf
http://glf.dk/media/9691680/revisionspapirer2017.pdf
http://glf.dk/media/9694948/vedtaegter-generalforsamling-2017-aendringer-med-roed.pdf
http://glf.dk/media/9694960/ydelser-og-frikoeb-2017.pdf
http://glf.dk/media/9694924/budget-for-glf-2017-2018.pdf


Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen foreslår følgende forretningsorden: 

 

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

2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed 
i henhold til vedtægterne. 

 

3. Der vælges et stemmeudvalg på mindst 3 personer. 
 

4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse 
eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 

 

5. Hvis beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere 
afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 

 

6. Talerne får ordet efter indtegning hos dirigenten. Dirigenten kan tillade en kort 
svarreplik. 

 

7. Dirigenten eller 1 medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de 
indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning af forsamlingen, kan kun forslagsstilleren 
og formanden yderligere tildeles ordet for en afsluttende bemærkning. 

 

8. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i 
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning efter princippet: Det 
mest vidtgående forslag sættes under afstemning først. 

 

9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog vedtægterne § 6. 
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 
15 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.  
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Navn/Hjemsted § 1. 
 

Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. 

Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. 

 

Formål § 2. 
 

Foreningens (kredsens) formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser og 

at styrke sammenholdet. 

 

Medlemmer § 3. 
 

Som medlem skal optages enhver, som ifølge Danmark Lærerforenings vedtægter har ret til at være almindeligt 

eller særligt medlem af kredsen.  

Stk. 2. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret.  

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside 

Stk. 4. Udmeldelse af foreningen (kredsen) skal ske skriftligt eller i mail til foreningens kontor eller til Danmarks 

Lærerforening med mindst 1 måneds varsel til 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. 

 

Generalforsamlingen § 4. 
 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens (kredsens) anliggender. Ordinær generalforsamling 

afholdes i februar eller marts måned med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Foreningens regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af ydelser, jvf. § 15. 

6. Budget og fastsættelse af kredskontingent jvf. § 7. 

7. Valg jvf. §§ 9,10 og 11. 

8. Eventuelt. 

 

§ 5. 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens 

hjemmeside. Desuden anvendes foreningens aktuelle kommunikationskanaler. Ved indkaldelsen angives eller 

henvises til foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden. 

Stk. 2. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 10 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent bekendtgøres 

senest 5 dage før generalforsamlingen ved opslag på foreningens hjemmeside. Desuden anvendes foreningens 

aktuelle kommunikationskanaler. 

 

§ 6. 
 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

Stk. 2. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges. 

Stk. 3. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal 

vælges. 

Stk. 4. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev. 

Stk. 5. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (incl. stemmer ikke) stemmer for 

ændringerne. 

 

Kontingent § 7. 
 

Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling i februar/marts på grundlag af et af 

bestyrelsen udarbejdet budget for det følgende regnskabsår. 

 

Bestyrelsen bemyndiges til på den efterfølgende årlige ordinære generalforsamling at forelægge et 

korrigeret budget.  

 
Stk. 2. Medlemmer i fraktion 1-3 betaler kontingentet månedsvis forud.  

Stk. 3. Foreningens (kredsens) regnskabsår er fra 1/1 - 31/12. 
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Stk. 4. Medlemmer, som er fyldt 75 år, er kontingentfri, og medlemmer, der aftjener værnepligt, betaler ikke 

kredskontingent. 

Stk. 5. Det enkelte medlem hæfter overfor foreningens (kredsens) forpligtelser alene med sit indbetalte og sit 

forfaldne kontingent til kredsen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling § 8. 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 

10% af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af 

generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage (skoleferier 

fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 dages varsel ved 

opslag på foreningens hjemmeside. Desuden anvendes foreningens aktuelle kommunikationskanaler. 

Stk. 3. Forslag til mistillidsvotum til bestyrelsen (styrelsen) behandles i henhold til Danmarks Lærerforenings 

vedtægter 

 

Bestyrelsen § 9. 
 

Foreningen (kredsen) ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af formand og 5 medlemmer. 

Stk. 2. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år og falder i lige år.. 

Stk. 3. For samme valgperiode vælges desuden 3 suppleanter til bestyrelsen, 2 kritiske revisorer og 2 revisor-

suppleanter. 

 

§ 10. 
 

Kandidatopstilling foregår på følgende måde: Senest 3 uger før den ordinære generalforsamling i lige år indkalder 

bestyrelsen i forbindelse med foreløbige dagsorden kandidatforslag. ved opslag på skolerne.  

Navnene på de forud for generalforsamlingen opstillede kandidater udsendes sammen med den endelige 

dagsorden. Endvidere kan der yderligere opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Alle kandidatforslag er 

kun gyldige, såfremt kandidaten erklærer sig villig til valg. 

 

§ 11. 
 

Alle valg foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler. I Gladsaxe vælges der således: 

1. Der vælges kredsformand, som samtidig er kongresdelegeret. 

2. Der vælges næstformand, som samtidig er kongresdelegeret. 

3. Valg af bestyrelse 

 Den kandidat der får flest stemmer er valgt til bestyrelsen og er kongresdelegeret. 

 Den kandidat, der får næst flest stemmer er valgt til bestyrelsen og er 1. suppleant til kongressen. 

 Den kandidat, der får 3. flest stemmer er valgt til bestyrelsen og er 2. suppleant til kongressen. 

 Den kandidat, der får 4. flest stemmer er valgt til bestyrelsen og er 3. suppleant til kongressen. 

4. Valg af suppleanter 

5. Valg af kritiske revisorer og suppleanter herfor. 

 

§ 12. 
Den, der af Gladsaxe Lærerforenings generalforsamling er valgt som kredsformand, er fællestillidsrepræsentant for 

Danmark Lærerforenings område i Gladsaxe Kommune. 

Hvis den valgte formand ikke er ansat i kommunen, sker valget af fællestillidsrepræsentant af og blandt de 

anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgruppen. 

 

§ 13. 
 

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en næstformand og en kasserer. Samme person kan ikke være 

formand og kasserer. 

Stk. 2. Findes der ingen kandidat til kassererposten i bestyrelsen, udpeger denne en kasserer blandt kredsens 

almindelige medlemmer. En således udpeget kasserer kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg samt udpeger repræsentanter til udvalg m.v., hvori 

foreningen (kredsen) er repræsenteret. 

 

§ 14. 
Stk. 1. Kredsen tegnes på en af følgende måder: 

 af formanden og kassereren i fællesskab 

 Formanden og næstformanden i fællesskab.  
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 I formandens fravær kan foreningen tegnes af næstformanden, kassereren og mindst to 

bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. 

 

Optagelse af lån og køb og salg af fast ejendom kun foretages efter vedtagelse på en generalforsamling. 

Stk. 2. Bestyrelsen drager omsorg for, at kredsens regnskab herunder regnskab for Særlig Fond revideres af 

statsautoriseret/registreret revisor. 

 

§ 15. 
 

Fratræder formanden eller næstformanden i valgperioden, vælges ny formand eller næstformand blandt de 

valgbare på en ekstraordinær generalforsamling.  

Stk. 2. I tilfælde, hvor der er 2 måneder eller mindre til begyndelsen af den periode, som er fastsat af 

hovedstyrelsen for afholdelse af valgkredsgeneralforsamlinger, udskydes nyvalg af formand til den ordinære 

generalforsamling. Ved formandens fratræden indtræder næstformanden i formandens funktioner. Ved 

næstformandens fratræden vælges i bestyrelsen et bestyrelsesmedlem til midlertidig næstformand. 

 

§ 16. 
 

Foreningens (kredsens) ydelser til formand, bestyrelsesmedlemmer, m.fl. fastsættes på generalforsamlingen. 

Ved fratrædelse gælder funktionærlovens bestemmelser. 

Stk. 2. Inden for de rammer, budgettet angiver, kan kredsen yde økonomisk støtte til andre organisationer, som 

enten selv er gået i konflikt eller ramt af en lockout. Økonomisk støtte kan også ydes til organisationer, som yder 

en indsats af kulturel eller anden almen karakter. 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om støtte i henhold til stk. 2 og informerer medlemmerne. 

 

§ 17. 
 

Bestyrelsen varetager medlemmernes arbejdsmæssige og økonomiske interesser over for Gladsaxe kommune og 

andre arbejdsgivere, hvor kredsens medlemmer har ansættelse.  

 

§ 18. 
 

For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, skal mindst 4 medlemmer være til stede. Beslutning træffes ved 

almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 2. Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne med angivelse af konklusion eller vedtagelse under de enkelte 

punkter på dagsordenen. Referatet godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer 

Stk. 3. Dersom et bestyrelsesmedlem inden for den periode, for hvilken han er valgt, ophører at være medlem af 

bestyrelsen, indkaldes den suppleant, som har det største antal stemmer. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan 

indkaldes af formanden og skal indkaldes hurtigst muligt, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

Stk. 5. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

 

Særlig Fond § 19. 
 

Kreds 20's særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde 

støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og 

lønningsforhold. 

Stk. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond. Fondens midler kan 

ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller 

ikke overføres til andre kredse. 

Stk. 3. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og 

forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens 

kapital efter fradrag af administrationsudgifter. 

Stk. 4. Fondens midler tilhører kredsen, jvf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter. Kredsstyrelsen træffer 

beslutning om midlernes anbringelse. 

Stk. 5. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen 

træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen. 

Stk. 6. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er 

medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtigede til at tilbagebetale det beløb, hvormed 

ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den 

pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. 

Stk. 7. Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller 

kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis 

specifikke formål er at modvirke konflikters opståen. 
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Stk. 8. Disse vedtægter for kreds 20's særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den den13.marts 2013. 

 

Tillidsrepræsentanter § 20. 
 

Bestyrelsen udskriver jvf. Danmarks Lærerforenings vedtægter valg af tillidsrepræsentant og stedfortræder for 

denne. Ordinært valg af tillidsrepræsentant/stedfortræder for denne finder sted i februar/ marts måned i ulige år og 

er gældende for to år. De nyvalgte tiltræder den 1. august i det år valget har fundet sted. 

Stk. 2. Valgene finder sted efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter , og der meddeles samtidig 

valgbarhedsbetingelser. 

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og 

hovedstyrelsen. 

Stk. 4. Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks Lærerforenings 

vedtægter. 
Stk. 5. Bestyrelsen tilstræber at afholde møde med tillidsrepræsentanterne 1 gang om måneden til gensidig 

orientering. 

Stk. 6. Herudover afholder foreningen kursusvirksomhed for tillidsrepræsentanterne. 

 

Faglige klubber - Faglig aktivitet på skolerne § 21. 
 

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens 

medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub. 

Klubbens vedtægter skal godkendes af kredsstyrelsen. 

TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen. 

 

Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser. 

Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen. Kontaktperson(erne) varetager 

forbindelsen til kredsstyrelsen. 

Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan 

udgøre en særlig klub under kredsen. 

Kredsen dækker udgifter til forplejning o.l. i forbindelse med de faglige aktiviteter på tjenestestederne. Bestyrelsen 

bemyndiges til at udarbejde retningslinjer herfor. 

 

Feriekolonierne § 22. 
 

Stk. 1. Gladsaxe Lærerforenings formand leder arbejdet med feriekolonierne. Alle større beslutninger træffes af 

bestyrelsen. 

Stk. 2. Feriekoloniernes regnskab føres af Gladsaxe Lærerforenings kasserer. Om nødvendigt kan bestyrelsen 

ansætte en person, der udelukkende er kasserer for kolonierne. 

Stk. 3. Kassereren danner koloniteam med en eller flere øvrige medarbejdere (fx sekretær, kolonikonsulent), der 

som udgangspunkt ikke er medlem af bestyrelsen. Ansættelser sker efter forudgående opslag. 

Stk. 4. Uddelegering af opgaver og ansvarsområder fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. 

Stk. 5. Feriekoloniernes regnskab, der går fra 1/1 til 31/12, revideres af foreningens revisorer, desuden af en 

statsautoriseret revisor. Budget og regnskab godkendes af generalforsamlingen. 

 
Kommunikation § 23. 

Bestyrelsen kommunikerer løbende med medlemmerne via relevante kommunikationskanaler. Bl.a. via 

elektroniske nyhedsbreve. 

 

Ophør § 24. 
 

Foreningen (kredsen) kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en 

generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af 

generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (incl. stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der 

ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved 

almindelig stemmeflertal. 

Stk. 2. I tilfælde af foreningens (kredsens) opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere 

bestemmelse efter foreningens (kredsens) formålsbestemmelse. 

Stk. 3. Ved foreningens (kredsens) opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond 

herunder evt. fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond.  

Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens 

særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds´ særlige  fond. 

 

Ikrafttræden § 25. 
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Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 29. marts 2017 

Vedtægterne træder i kraft omgående.  

 

 

 

Dato:  

 

Underskrifter: 

 

______________  ______________  ______________ 

Formand   Dirigent   Sekretær    

 

 

 

 
 



 

Ydelser og frikøb 

Gældende fra 1. august 2017. Indtil da gælder de ydelser, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016. 

Alle timenedsættelser i forhold til årsnorm på 1924 timer.  

Alle beløb er i niveau 31/3-2000. Reguleringsprocent pr. 1/1-2017 = 1,344646 

Til alle beløb tillægges 19,45 % svarende til overenskomstmæssig pension og særlig feriegodtgørelse. 

Formand 

Frikøb: 

Formanden er fuldtidsfrikøbt (1924 timer), som finansieres således: 

 Fælles-TR = 1560 timer (betales af Gladsaxe Kommune) 

 GLF = 171,6 timer 

 Kolonierne = 192,4 timer 

Honorar:  

Formandshonoraret er lig med forskellen mellem lønnen for en overenskomstansat lærer på slutløn 

(inklusiv funktionstillæg for at være fællestillidsrepræsentant), og laveste skolelederløn eksklusiv 

resultatløn. 

Honoraret udgør 135.000 kr. og finansieres således: 

 GLF = 110.000 kr. 

 Kolonierne = 25.000 kr. 

Næstformand 

Frikøb 

 41 onsdage = 347,8 timer 

 1 øvrig dag om ugen = 384,8 timer  

Honoraret udgør 30.000 kr. 

Øvrig bestyrelse  

4 Bestyrelsesmedlemmer frikøbes 41 onsdage svarende til 347,8 timer årligt pr. bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelseshonoraret er som udgangspunkt beregnet således, at det svarer til samme tillæg, som gælder 

for en tillidsrepræsentant, der ligeledes varetager funktionen som medarbejderrepræsentant i 

skolebestyrelsen. 

Honoraret udgør 15.000 kr. 



 

Kasserer 

Frikøbet er som udgangspunkt 2 dage om ugen, men det endelige frikøb fastsættes af bestyrelsen. 

Hvis kassereren er medlem af bestyrelsen udgør honoraret 15.000 kr. 

Hvis kassereren ikke er medlem af bestyrelsen udgør honoraret 25.000 kr. 

(Kolonierne dækker 2/3 af udgifterne til kasserer)  

Sagsbehandling m.v. 

Det samlede frikøb udgør 4 dage om ugen = 1539,2 timer 

Honoraret for sagsbehandling udgør i alt 15.000 kr. 

Bestyrelsen bemyndiges til at fordele sagsbehandlingstid og sagsbehandlingshonorar som en del af 

konstitueringen. 

Kolonikonsulent 

Frikøbet fastsættes af bestyrelsen 

Honoraret udgør 25.000 kr. 

(dækkes af kolonierne) 

Kørselsgodtgørelse 

Kørselsgodtgørelse til møder udenfor "huset" efter statens regler. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer 

herfor. 

Kurser/konferencer 

Ved medlemmernes deltagelse i kurser/konferencer med overnatning arrangeret af DLF, Kredssamarbejdet 

Hovedstaden Øst eller andre. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer herfor. 
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A B C D E F G H I

GLADSAXE LÆRERFORENING KONTINGENT/BUDGET 2017 og 2018
I alt DLFs andel

Kontingent fraktion 1 & 2 pr. måned 176 100

Kontingent fraktion 4 pr. måned 93 71

FRAKTION: Medlemmer PR. ÅR(glf) Pr. md (glf) I ALT

Fraktion 1 & 2 759 912 76 692208

Særligt tilskud fra DLF 759 2400 200 1821600

Fraktion 4 120 264 22 31680

Fraktion 4 (over 75 år) 110 0 0 0

Fradrag: Barsel, arbejdsløse… 20 3312 276 33120

2512368

DLFs andel i alt 1001040

Dermed ingen stigning i kontingentet til Gladsaxe Lærerforening

Kontingentdelen til DLF er anslået
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Budget 17 Regnskab 16 Korr. Budget 17 Budget 18

INDTÆGTER

ÅRETS KONTINGENT

Kredskontingent 2512368 2520257 2512368 2512368

RENTER M.V.

Renteindtægter 80000 77340 80000 70000

ANDRE INDTÆGTER

Adm. af særlig fond 25000 25000 25000 25000

Andre indtægter 9000 43237 0 0

AKUT-refusion 171000 170994 190000 190000

Samlede indtægter 2797368 2836828 2807368 2797368
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UDGIFTER Budget 17 Regnskab 16 Korr. Budget 17 Budget 18

MEDLEMSADMINISTRATION

Medlemsadministration DLF 45000 41868 45000 45000

KREDSFÆLLESSKAB

Kontingent Hovedstaden Øst 15000 11385 11445 11445

MØDER

Generalforsamlinger 35000 37745 40000 40000

Bestyrelsens møder, kurser m.v. 25000 24738 25000 25000

TR/AMR møder m.v. 30000 25256 30000 30000

Andre møder 10000 4807 5000 5000

Husholdning 35000 30909 35000 35000

Mødediæter 0 6800 0 0

Kongres 20000 17849 20000 20000

Egenbetaling jf. husholdning -10800 -10650 -10800 -10800

Kørsel 16000 15400 16000 16000

TIMENEDSÆTTELSE/VEDERLAG/LØN

Frikøb formand + kredsstyrelse 1240000 1156703 1200000 1240000

Vederlag Formand + bestyrelse 365000 342413 358000 365000

Praktisk medhjælp 51000 49843 51000 52000

sekretær løn/pension 185000 168790 185000 190000

ATP 2000 6229 7000 7000

Lønsumsafgift 24000 17875 18000 19000

Lønadministration 5000 7886 8000 9000

KURSER

Medlemskurser 210000 216220 231000 230000

Tillidsrep. Kurser/temadage 90000 62852 60000 60000

Andre kurser 10000 25352 20000 20000

Diæter ved overnatning 0 0 0 0

Frikøb af TR & AMR 0 44303 45000 45000
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KONTORHOLD M.V.

Kopiering 5000 2772 4000 4000

Kontorartikler/papir 7000 4987 7000 7000

Telefon & IT 32000 49828 40000 40000

Pjecer, bøger, cirkulærer m.v. 10000 2165 5000 5000

Porto 2000 984 2000 2000

Gebyrer 7000 1992 2000 2000

Anskaffelser & inventar 20000 32913 25000 20000

Diverse 3000 2798 3000 3000

FORSKELLIGE UDGIFTER

Støtte (pgf 14) 5000 0 0 0

Abonnementer 8000 12557 13000 13000

Pensionistarrangementer 25000 23921 25000 25000

Andre arrangementer 15000 9101 5000 5000

Volleyarrangement 20000 20963 20000 20000

Forsikringer 20000 17237 18000 20000

Lokaleudgifter 15000 25774 15000 15000

Revision 25000 23750 25000 25000

Husleje til særlig fond 156000 156000 156000 156000

Blomster/gaver 20000 11522 20000 20000

IT-hardware, software m.v. 25000 11670 25000 25000

Faglig aktivitet på skolerne 25000 -4009 25000 25000

Uforudseelige udgifter 3000 -176 1000 1000

Samlede udgifter 2850200 2711322 2835645 2886645

Periodens resultat -52832 125506 -28277 -89277

Budget 17 Regnskab 16 Korr. Budget 17 Budget 18
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