
 

 

 

 

Kære medlemmer  

Velkommen til generalforsamlingen i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds.  

Der bliver på generalforsamlingen under beretningen mulighed for at få en grundigere uddybning samt 

mulighed for at debattere kredsstyrelsens arbejde igennem året. Generalforsamlingen er også stedet, hvor vi 

sammen skaber et rum med særligt fokus på egne og kollegaers behov i en ofte alt for travl hverdag. 

På generalforsamlingen sætter vi også fokus på det sociale og fagpolitiske sammen med nye, tidligere og 

pensionerede kollegaer på tværs af skoler, matrikler og kommunegrænser.  

Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at møde op og deltage i generalforsamlingen på Ramløse Skole, fredag 

den 17. marts kl. 17.00 – 18.45.  

Vi glæder os til en hyggelig aften! 

 

På vegne af kredsstyrelsen 

Michael Bie Andersen 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds  

Fredag d. 17. marts 2023 kl. 17.00 – 19.00 

Ramløse Skole (kantinen) 

Frederiksværksvej 109, 3200 Helsinge. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Indkomne forslag 

- Forslag til vedtægtsændring, Kredsstyrelsen. Bilag 1. 

- Forslag til Kredsens lønpolitik, Kredsstyrelsen. Bilag 2. 

4. Regnskaber 

- Regnskab for 2022  

5. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

- Budget for 2023  

6. Eventuelt 
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Forslag til ændring af vedtægter. Bilag 1. 

Generalforsamling i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds fredag d. 17. 

marts 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gældende vedtægt for opkrævning af 
kontingent 
Skrevet med rødt: Tages ud. 

Forslag til ændring 
 
Skrevet med blåt: Tilføjes. 

 
§ 4. Kontingent  
Kontingent til kredsen og betalingsterminer 
fastsættes på den ordinære generalforsamling på 
grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget 
for regnskabsåret.  
Kredsens budget- og regnskabsperiode er lig med 
kalenderåret.  
Kontingentet opkræves af hovedforeningen, der 
samtidig varetager enhver form for administration 
i forbindelse med medlemskabet.  
Kontingentet består af to dele: Kontingent til DLF 
samt kontingent til kreds 34.  
Kontingentet opkræves af DLF.  
Kontingentet opkræves månedsvis forud for 
medlemmer i fraktion 1 og 2 (lærere og 
børnehaveklasseledere).  
For medlemmer i fraktion 4 og 6 (pensionister og 
særlige medlemmer, opkræves kontingentet én 
gang årligt.  
Kontingentet til hovedforeningen (DLF) fremskrives 
med samme kronebeløb og fra samme dato som 
fastsat af hovedforeningen.  
Kontingentet til kredsen reguleres hvert år pr. 1. 
januar med lønreguleringsprocenten afrundet til 
hele kroner.  
Yderligere ændringer af kontingentet til kredsen 
indgår i budgetforslaget og godkendes på 
generalforsamlingen.  
Ændring af kontingent har virkning fra 
førstkommende mulige månedsopkrævning. 
Kontingentnedsættelser følger hovedforeningens 
retningslinjer, f.eks. ved arbejdsløshed. 
 

 
§ 4. Kontingent  
Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære 
generalforsamling på grundlag af et af 
kredsstyrelsen udarbejdet budget for 
regnskabsåret.  
Kredsstyrelsen beslutter, hvordan 
kontingentopkrævningen foregår. 
Kredsens budget- og regnskabsperiode er lig med 
kalenderåret.  
Kontingentet opkræves af hovedforeningen, der 
samtidig varetager enhver form for administration 
i forbindelse med medlemskabet.  
Kontingentet består af to dele: Kontingent til DLF 
samt kontingent til kreds 34.  
Kontingentet opkræves af DLF.  
For medlemmer i fraktion 4 og 6 (pensionister og 
særlige medlemmer, opkræves kontingentet én 
gang årligt.  
Kontingentet til hovedforeningen (DLF) fremskrives 
med samme kronebeløb og fra samme dato som 
fastsat af hovedforeningen.  
Kontingentet til kredsen reguleres hvert år pr. 1. 
januar med lønreguleringsprocenten afrundet til 
hele kroner.  
Yderligere ændringer af kontingentet til kredsen 
indgår i budgetforslaget og godkendes på 
generalforsamlingen.  
Ændring af kontingent har virkning fra 
førstkommende mulige månedsopkrævning. 
Kontingentnedsættelser følger hovedforeningens 
retningslinjer, f.eks. ved arbejdsløshed. 
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Bilag 2. 

Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen d. 17. marts 2023.  

 

Lønpolitik for Gribskov – Halsnæs Lærerkreds – Kreds 34  

Gribskov – Halsnæs Lærerkreds lønpolitik skal være i overensstemmelse med Danmarks 

Lærerforenings lønprincipper, vedtaget på kongressen.  

Gælder for medlemmer i fraktion 1, 2 og 3. 

Lønsystemet skal medvirke til at udvikle og understøtte professionen.  

Der skal sikres et lønsystem, som passer til et arbejde, der ofte udføres som et kollektivt anliggende, 

og som tager udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der kræves for ansættelsen.  

Resultatet af de centrale forhandlinger skal som minimum sikre reallønnen i en stabil og kendt 

lønudvikling. 

Lønniveauet skal som minimum fastholdes i forhold til øvrige grupper på arbejdsmarkedet, hvilket vil 

medvirke til at fastholde kvalificerede medarbejdere.  

Lønudviklingen skal tilgodese alle medlemsgrupper i foreningen.  

Lønnen skal medvirke til at tiltrække kvalificerede ansøgere til læreruddannelsen.  

Lønnen skal udmøntes, så den understøtter mulighederne for et godt arbejdsklima og 

arbejdstilfredshed, idet alle løndele aftales mellem arbejdsgiverne og organisationen.  

Medlemmerne skal sikres korrekt løn til tiden samt et bredt kendskab til lønnens sammensætning og 

have indflydelse på udviklingen og udmøntningen af foreningens lønpolitik og lønstrategi.  

Den centralt formulerede lønpolitik og strategi skal udvikles i tæt samspil med medlemmer og kredse, 

så centrale og lokale initiativer og aftaler kan understøtte hinanden.  

Lokale løndele udmøntes på baggrund af objektive og fremadrettede kriterier. 

 

Generelt 

Forhandlingsmandatet ligger hos kredsformanden samt evt. én eller flere medlemmer af 

Kredsstyrelsen. 

Aftaler om løn skal så vidt muligt bygge på objektive og fremadrettede kriterier. 

Lønnen kan ikke erstatte den nødvendige tid til arbejdet. 

Løndannelsen skal anvendes og indgås efter principper om ligeløn. 

Lønpolitikken skal medvirke til at fremme det gode arbejdsmiljø på skolerne samt fremme forståelsen 

af en fælles fagforening. 

Konsulenter og skolepsykologer 

Der aftales generelle funktionstillæg, som afspejler ansvaret, kompleksiteten og selvstændigheden i 

arbejdet. 



Tale- høreområdet 

Der aftales generelle funktionstillæg, som afspejler ansvaret, kompleksiteten og selvstændigheden i 

arbejdet. 

Kvalifikationsløn 

Kvalifikationsløn ydes for såvel uddannelsesmæssigt som erfaringsmæssigt baserede kriterier. 

Kvalifikationsløn skal være pensionsgivende. 

Funktionsløn 

Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte 

stilling. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger udover de funktioner, der forudsættes 

varetaget for grundlønnen. 

Funktionsløn skal være pensionsgivende. 

Resultatløn 

Gribskov – Halsnær Lærerkreds arbejder ikke for indgåelse af resultatlønsaftaler.  

Lærere uden læreruddannelse 

For lærere uden læreruddannelse bør indgås en forhåndsaftale, som sikrer, at den ansatte ikke står 

stille i lønforløbet, men samtidig tydeliggør en forskel i lønforløbet for lærere med læreruddannelsen 

og lærere uden læreruddannelse. 

Anden uddannelse, erhvervet før en færdiggjort læreruddannelse kan ikke alene danne grundlag for 

lønindplacering. 

Undervisningserfaring, erhvervet før en færdiggjort læreruddannelse kan indgå ved fastsættelsen af 

lønindplacering. Anmodning herom påhviler skoleleder/arbejdsgiver. 

Pensionister 

Når ansatte har valgt at fratræde deres stilling for at gå på pension og efterfølgende ansættes på en 

skole, ansættes de efter overenskomstens bestemmelser. 

 

Drøftet på KRS-møde d. 1. februar 2023.    

 

 

 
 



Regnskab for 
Gribskov-Halsnæs 

Lærerkreds 
2022 

 
  



        

 Resultatopgørelse for perioden 01.01.22 - 31.12.22   

        

   Drift 2022  Budget 23  Drift 2021 

 Indtægter       

 Kontingenter  1.781.303  1.760.00  1.766.657 

 Renter  -5.360,64  -7.000  -6.621 

 Andet  23.381  30.000  40.185 

 Akutfond  330.539  335.000  330.539 

 Indtægter i alt  2.153.740  2.118.000  2.130.759 

        
        

 Udgifter - kredsstyrelsen/TR       

 Frikøb, honorar og løn  1.397.632  1.402.000  1.219.632 

 Godtgørelser kreds/TD-penge  1.790,12  15.000  2.290 

 Kørsel   37.965,42  20.000  16.441 

 Kurser, konfer. mm  129.337,19  150.000  93.733 

 Andet kreds/mødefortæring  0  15.000  13.856 

 I alt kredsstyrelsen  1.566.093  1.602.000  1.345.953 

        

 Udgifter medlemmer       

 Generalforsamling  17.207  25.000  9.962 

 Faglig klub-/medlemsmøder mm 4.408,14  7.000  2.020 

 Arr. pensionister  20.675  21.000  20.306 

 Medlemskursuskursus  308.362  240.000  247.933 

 "Events" og kampagner  4.700,60  60.000  35.923 

 Gaver  17.600,68  15.000  11.664 

 Medl. I alt  372.935  368.000  327.808 

        

 Øvrige udgifter       

 FAK  1.930  0.000  0 

 Opkrævningsudgifter DLF  33.712  28.000  27.984 

 Husleje  70.000  65.000  64.205 

 Abonnementer,faglitteratur.  12.300,88  10.000  9.668 

 Forsikringer  12.377,21  11.000  7.928 

 Solidaritetesfond  820  0  0 

 Revisor  12475,5  6.000  5.498 

 Øvrige udgifter i alt  143.616  120.000  115.282 

        

 Udgifter -  kontor       

 Porto/gebyrer  488,53  1.000  726 

 Telefon/bredbånd  8.430,57  9.000  11.757 

 Kontorartikler.  2.609,03  5.000  352 

 Inventar/istandsættelse  2.147,50  10.000  2.713 

 Netværk/anskaff./ IT  5.521,75  15.000  11.154 

 Småanskaffelser  107,8  1.000  0 

 Rep/vedligehold  0  3.000  0 

 Diverse  0  1.000  0 

 Kontorhold i alt  19.305,18  45.000  26.702 

        

        

        

 Samlede Udgifter  2.101.949,18  2.135.000  1.815.744 

         

 RESULTAT/OVERSKUD  51.790,82   -17.000  315.015 

  



 

 Balance pr 31.december 2022    

       

 Aktiver      

 Kontingent tilgode.  140.763    

 Andre tilgodehavender  20.000    

 Kassebeholdning  1.501    

 Lån & Spar Gribskov  0    

 Lån & Spar Halsnæs  1.682.261,36    

 Lån & Spar invest  3.915.507    

 Egne aktiver i alt  5.760.032,30    

       

 Aktiver Særlig Fond  2.575.873    

       

 AKTIVER  I  ALT  8.335.905,40    

       

 Passiver      

 Egenkapital primo  2.122.246,78    

 Periodens resultat  51.791    

       

 Egenkapital 31.12.20  2.174.037,54    

 Investeret i ejendom  0    

 Særlig Fond  2.575.873,10    

 Egenkapital i alt  4.749.910,64    

       

 Skyldig DLF  0    

 Skyldige omkostninger  40.000    

 Hensat revisor  16.875    

 Skyldig frikøb   1.024.697,97    

 Hensat rep./vedl.hold service  127.342,58    

 Hensat dobbeltfrikøb  475.700    

 Hensat nyt kontor  1.113.367    

 Medlemskursus afsat  536.408,98    

 

Hensat "Ny start", Prof. kap. 
mm. 62.839    

 Kontorhold afsat  77.095    

 Skyldig A-skat/AMB  87.731    

 Skyldig pension  3.203    

 Gæld i alt  3.585.994,76    

       

 PASSIVER i ALT  8.335.905,40    

       
Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca 475.000 kr- dobbelt løn og ydelse  

 i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand, kasserer og sagsbehandler. 

       

       

       

 Michael Bie  MadsHolmgaard    

 Kredsformand  Kredskasserer    

 
  



RESULTATOPGØRELSE pr. 31.12.22 

       

Indtægter       
Renteindtægter bank 0,00      
Renter obligationer 2.910,00      
Overskud HUSET       
Kursgevinst obligationer       

       
Indtægter i alt 2.910      

       
Udgifter       
Negativ rente bank 2.220,58      
Kurstab obligationer 140.505,20      
Administrationsbidrag 20.000,00      
Revision 6.062,50      

Udgifter i alt 168.788,28      

       
Resultat før skat: -165.878,28      
Skat for 2020 0,00      

Resultat efter skat: -165.878,28      

       

Balance pr. 31.12.2022 

       
Aktiver       

       
Indestående i L&S 464.279,90      
Halvdel af husværdi 575.000,00      
Kursværdi L&S Invest 1.357.641,20      
½  husdriftsegenkapital -54.660,69      

AKTIVER I ALT 2.342.260,41      

       
Passiver       
Egenkapital 1.1. 2.575.873,10      
Regulering husværdi 0,00      
Gæld til HUSET -20.000,00      
Årets resultat 
Husdriftsegenkapital 

-165.878,28 
-54.660,69      

PASSIVER I ALT 2.335.334,19      

       

Egenkapital pr. 31.12. (2.342.260,41)      

       
Da ovenstående aktiver og passiver ikke stemmer, 

behandles regnskabet på nuværende tid hos vores 

revisor. Vi håber at tallene stemmer overens til vores 

generalforsamling.         

 Michael Bie   Mads Holmgaard   

 Kredsformand   Kredskasserer   

       

Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter   
deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på    
kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder.    

       
Frederiksværk, den           /          2022      

       

       

 Helle Van Driel   Lars Peter Jønsson  



 

Budget for 
Gribskov-Halsnæs 

Lærerkreds 
2023 

  



Budgetforslag for 2023     

   Forbrug 22  Budget 23 Bemærkninger 

Indtægter       

Kontingent  1.781.303  1.720.000 1 

Renter og udbytte  -5.360,64  3000  
Andet   23.381  30.000  
AKUT-fond  354.413,22  350.000  
Indtægter i alt  2.153.740  2.103.000  

       
Udgifter - kredsstyrelse      

Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) 1.397.000  1.522.000 2 

Godtgørelser kreds/TD-penge 1790,12  5.000  
Kørsel   37.965,42  35.000 3 

Kursus,konferencer mm 129.337,19  120.000 4 

Andet   0  10.000  
Kredsstyrelsen i alt 1.566.093  1.692.000  

       
Udgifter medlemmer      

Generalforsamling  17.207  25.000  
Faglig klub-/medlemsmøder mm 4.408,14  7.000  
Arr. pensionister  20.657  20.000 5 

Medlemskursus  308.362  120.000  

Events og kampagner 47.700,50  25.000  
Gaver   17.600,68  15.000  
Udgifter medl i alt  372.935  212.000  

       
Øvrige udgifter      

FAK  1.930  2.000  
Opkrævningsudgifter DLF 33.712  19.000  
Husleje   75.000  70.000 6 

Abonn/faglitt  12.300,88  10.000  
Forsikringer  12.377,21  14.000  
Revisor   12.475,50  12.000  
Øvrige udgifter i alt  143.616  132.000  

       
Udgifter - kontor      

Porto/gebyrer  488,53  1.000  
Telefon/ADSL  8.430,57  9.000  
Kontorartikler  2.609,03  5.000  
Inventar/istandsættelse 2.174,50  10.000  
Netværk/anskaffelser/ IT 5.521,75  15.000  
Småanskaffelser  107,80  1.000  
Rep./vedligehold  0  15.000  
Diverse   0  1.000  
Kontorhold i alt  19.305,18  57.000  

       
Resultat drift af ejendom 0  0  

       
Resultat/Forventet resultat 51.791  10.000  

       

  



             

  Bemærkninger til budget 2022        

             

1.  Kontingentindtægter:  Alm. medl.   508 kr/md(  223 til DLF + 285 til 34) 

    Pensionister 102 kr/md( 75 til DLF + 27 til 34) 

  Årligt kontingent: 500 medl. á XX kr/årl.+  155 pens. á 324 = 1.760.000 

             

             
2  1 frikøbstime vil  koste kr 296 (tallet fremkommer således):    

  1/1924 x kr 465.000 = 242 kr       

  2,15 % ferietillæg  = 5 kr       

  17,3% pens.bidrag = 44 kr    reguleres ned    

  2020-stign.i %  2 = 5 kr       

  I alt   296 kr       

             

  Fast frikøb 3300  timer á 296 kr = 975.000    

  Honorarer 126.000 
  31/3 00- kr 
(x 146 %) = 184.000    

  + pension ovenst. 184.000 x 18,60%   = 34.000    

  + feriegodtgørelse 126.000 x 2,15%    3.000    

  HK kontor 383.157 x  23/37    269.000    

  + ferie og pension 269.000 x 20,55%    55.000    

  + udd.fond mm.       2.000    

  Frikøb i alt        1.522.000    

             

             
3.  TR Gribskov for kørsel betalt fra skole til kredskontoret til TR-møder    

  Kørsel dækker også kredsstyrelsens kørsel, kørsel til andre møder + FAK    

             

4.  

Der er budgetteret med 1 
kredskonference á 2 dage og 
St. kursus  på Fr.dal, hvor 
hele           

  Kredsstyrelsen og alle TR'ere forventes at deltage. I 2023 3 dage     

  samt formand + næstformand kursus i FAK        

             

             

5  

Pensionistture, 
arrangementer mm, der 
planlægges af fraktion 4. 
Herudover inviterer kredsen            

  på en julefrokost.           

             

             

             

6  

Husleje, rengøring og el på 
hus i Fr.værk.            

 
 


