Dansk Lærerforening i Sydslesvig

Generalforsamling

Mandag den 14. marts 2016 kl. ca. 18.45 på Christian Paulsen-Skolen

Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00
Tlf. 0461-773230 eller 163@dlf.org

Forretningsorden

Stemmetællerne må kun modtage en
stemmeseddel fra hvert tilstedeværende
medlem. Ingen kredsstyrelsesmedlemmer eller
kandidater kan vælges til stemmetællere.

Forslag til forretningsorden
1.

2.

3.

Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes,
og at god parlamentarisk orden opretholdes.
Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter
dirigentens afgørelse.

Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de
indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden,
udvalgsformanden og forslagsstilleren når som
helst efter et indlæg begære ordet, ligesom
dirigenten kan tillade korte svarreplikker.
Dirigenten kan tildele indbudte
repræsentanter fra DLF, GEW, BUPL og GL
ordet ved generalforsamlingen. Når
forsamlingen går til afstemning, kan ordet ikke
begæres af noget medlem. Undtaget herfra er
alene ordet til forretningsordenen.

Dirigenten eller fem medlemmer kan stille
forslag om, at debatten afsluttes straks eller
efter de indtegnede talere. Stilles der forslag
om, at debatten afsluttes straks, er der dog
mulighed for at foreslå, at debatten først
afsluttes efter de indtegnede talere. Beslutter
generalforsamlingen at afslutte debatten
straks, kan kun formanden, udvalgsformanden
og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.

5.

Alle forslag og ændringsforslag skal indleveres
skriftligt til dirigenten i underskrevet stand.

6.

Alle afstemninger foregår efter dirigentens
anvisning, med mindre valgproceduren er
fastsat i vedtægter el. lign.

7.

Skriftlige afstemninger kan kun foregå på de af
kredsstyrelsen udleverede stemmesedler.
Dirigenten afgør spørgsmål om
gyldighed/ugyldighed af afgivne stemmer. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Når ti medlemmer kræver det, skal en
afstemning foregå skriftligt, dog skal der altid
foretages skriftlig afstemning, når der til
tillidsposter er opstillet flere kandidater, end
der skal vælges.

9.

Under generalforsamlingens forhandlinger kan
formanden eller kredsstyrelsen forlange
debatten afbrudt for at holde et kort
kredsstyrelsesmøde.

10. Kredsstyrelsen kan beslutte, at en del af
generalforsamlingen afholdes som lukket
møde. Kun medlemmer af Danmarks
Lærerforening kan deltage i lukket møde.

Dirigenten kan bestemme, at taletiden
begrænses. Dog vil formanden og
forslagsstilleren kunne være undtaget fra
denne bestemmelse.

4.

8.

11. Protokolførerne udformer et
beslutningsreferat, der offentliggøres på
kredsens hjemmeside.
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Dagsorden
Endelig dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Vedtagelse af forretningsorden
Valg af protokolførere
Valg af stemmetællere
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag - ingen
Budget - herunder fastsættelse af
vederlag og kontingent
9. Valg
10. Eventuelt

Ad. 8
Budget – side 12
Kredsstyrelsen foreslår følgende
lokalkredskontingent pr. 1. maj 2016:
Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) =
samlet kontingent
Fraktion 1 36,00 € + (24,00 €) = 60,00 €
Fraktion 4 5,48 € + (9,52 €)
= 15,00 €
Fraktion 6 7,40 € + (12,60 €) = 20,00 €

Bilag til dagsorden

Ad. 9
Valg for perioden 01.04.2016 – 31.03.2018
Kendte kandidater pr. 26. februar 2016 er oplistet

Ad. 1
Valg af dirigent
Kredsstyrelsen foreslår Ulrik Nielsen

2 kongresdelegerede
Kandidater: Niels A. Nielsen og Kristina Sukatus
Formand (vælges blandt de kongresdelegerede)
Kandidat: Niels A. Nielsen

Ad. 2
Vedtagelse af forretningsorden
Kredsstyrelsen foreslår vedlagte forretningsorden

2 suppleanter for den anden delegerede
Kandidater: Erik Andresen og Per Dammann

Ad. 3
Valg af protokolførere
Kredsstyrelsen foreslår a) Kristina Sukatus
b) Per Dammann
Ad. 4
Valg af stemmetællere
Kredsstyrelsen foreslår a)
b)
b)
c)

Næstformand
Kandidat: Kristina Sukatus
Kasserer
Kandidat: Lars Mølhave Pedersen

Henry Bohm
Jytte Byg
Marion Demuth
Nina Mau

4 kredsstyrelsesmedlemmer
Kandidater: Erik Andresen, Per Dammann,
Natascha Lindahl og Susanne Becker

Ad. 5
Beretning – side 5

3 Suppleanter
Kandidater: Niels Thomsen og Niels Nissen

Ad. 6
Regnskab – side 12

2 revisorer
Kandidater: John Windberg og Ole Vrang Lassen

Ad. 7
Ingen indkomne forslag

2 revisorsuppleanter
Kandidater: Helmut Schmidt og Danny Hansen
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Kredsen

Kredsstyrelsen

Revisorsuppleanter
1.
2.

Kredsstyrelsen har følgende sammensætning:
Niels A. Nielsen - formand
Westerstr. 30B
24955 Harrislee
niels@kanan.dk

tlf. 0461/74102
fax 0461/74103

Helmut Schmidt
Danny Hansen

Det har været et arbejdsår i Lærerforeningen uden
udskiftning i kredsstyrelsen, hvilke har betydet
kontinuitet i arbejdet. Arbejdet foregår i en positiv
og konstruktiv atmosfære.

Kristina Sukatus - næstformand
Boesselstr. 11
tlf. 0461/1606060
24937 Flensburg
kris@dlf.org

Kredsstyrelsesmøder
Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver
3. mandag fra kl. 15 til 18. Siden sidste
generalforsamling års har der været afholdt 14
møder og yderligere et er planlagt inden
generalforsamlingen. Møderne foregår normalt på
den måde, at der forud for mødet udsendes en
dagsorden med tilhørende relevante bilag, så
kredsstyrelsesmedlemmerne kan forberede sig
forud for drøftelserne og beslutningerne på
møderne. Endvidere orienteres kredsstyrelsen via
mails, så de har mulighed for at følge med i, hvad
der sker på kontoret.

Lars Mølhave Pedersen - kasserer
An de Wurth 15
tlf. 04355/999764
24354 Rieseby
moelhave@t-online.de
Erik Andresen
Wedinger Weg 3
24976 Handewitt
Per Dammann
Waldweg 1
24955 Harrislee
Natascha Lindahl
Am Sollschlag 5
24884 Selk

Kredskontoret

Susanne Becker
Küstersmeede 8
25821 Breklum

Mandag
Tirsdag
Torsdag

Suppleanter til kredsstyrelsen

Kredskontoret er besat efter følgende plan:
Mandage:
Lars Mølhave Pedersen
Kristina Sukatus
Tirsdage:
Kristina Sukatus
Torsdage:
Kristina Sukatus
Niels A. Nielsen

1.
2.

Kredskontoret har åbent 3 gange om ugen med
følgende åbningstider:

Niels Thomsen
Niels Nissen

Revisorer

11.00 – 15.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00

I skolernes sommerferie holder kredskontoret
lukket, men der er etableret en telefonvagtordning, så medlemmerne i forbindelse med
hastesager en gang ugentligt har mulighed for at
komme i telefonisk kontakt med et kredsstyrelses-

John Windberg
Ole Vrang Lassen
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medlem. Mails, fax og postkasse tømmes kun
lejlighedsvist i denne periode.

Kredskontoret modtager stadig en del
henvendelser om rådgivning i forbindelse med
pensionering og pensionsberegninger samt
sygepensioneringer.

Løn og vederlag

Stress er stadig temaet i en del henvendelse til
kredskontoret. Vi må konstatere, at
arbejdsforholdene for mange lærere er belastende.
Arbejdspresset stiger samtidig med, at konflikter
og et dårligt psykisk arbejdsmiljø fylder i
hverdagen.

Kredsformanden har en beskæftigelsesgrad på
50 % og aflønnes efter løntrin 51.
Kredsens næstformand har en beskæftigelsesgrad
på 50 % og aflønnes efter løntrin 48.
Kredsens kasserer har en beskæftigelsesgrad på
20 % og aflønnes efter løntrin 47.

Antallet af langtidssygemeldinger er desværre ikke
faldet, og kredsen anbefaler, at man altid
henvender sig på kredskontoret, hvis man bliver
bedt om en lægeerklæring mhp. en vurdering i
Helbredsnævnet.

De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer er ansat efter
Minijob-reglerne og modtager et månedligt
vederlag på 270 €.
Kredsens formand og næstformand er begge ansat
med nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen. Ved
sådanne ansættelsesforhold afregner
Lærerforeningen pensionsbidrag med
Pensionsfonden af 1951.

Det samme gælder for tjenstlige samtaler, hvor
kredsen i de sidste 12 mdr. jævnligt har været
bisidder. Ønsker man ikke kredskontorets
tilstedeværelse ved en tjenstlig samtale, så
anbefaler vi altid at tage en anden bisidder med til
disse samtaler og opfordrer til at udvise
forsigtighed med at underskrive mødereferater og
lign., før man har haft mulighed for at læse tingene
grundigt igennem i ro og mag.

Overførte midler
Udvalget for overførte midler består af de tre
personer, der juridisk tegner foreningen:
formanden, næstformanden og kassereren.
Sidstnævnte er formand for udvalget. Der har i
årets løb været afholdt en række uformelle møder.

Min side
Digital selvbetjening vinder større og større
udbredelse. Danmarks Lærerforening er ikke nogen
undtagelse. På Min side i dlf.org er der bl.a.
mulighed for at foretage adresseændring, ændring
af e-mailadresse, tlf.nr., bestille/afbestille
Folkeskolen mm.

2015 var et år med mange ”ups and downs”. Vi
kunne notere os pæne kursgevinster ved de
investeringsforeninger, der er aktiebaseret, men
desværre også kurstab ved dem, der er
obligationsbaseret. I 2015 har vi omlagt en stor af
vores investeringspotefolio. Da vi i Danmark ikke
kunne slippe for at betale udbytteskat, har vi valgt
at afhænde en stor del af de aktiebaserede papirer
og købt obligationsbaserede papirer i stedet for. Vi
har så valgt at investere i to aktiebaserede puljer
her i Tyskland, da vi her kan slippe for at betale
udbytteskat.

På såvel dlf.org som dls.dk er der link til Min side.
Login sker enten med Nem id eller pinkode. For at
oprette en pinkode behøver man blot sit
medlemsnummer, CPR-nummer og e-mailadresse.
Medlemsnummeret kan hentes via CPR-nummeret
i oprettelsesprocessen. CPR-nummeret står på
lønsedlen.
Kredsstyrelsen opfordrer alle medlemmer til at
logge ind og se på mulighederne og samtidig
kontrollere, om kontaktoplysningerne er aktuelle,
herunder om der er en aktuel e-mailadresse og i
givet fald opdatere oplysningerne.

Sagsbehandlingen
Kristina Sukatus har efterhånden overtaget en
større del af sagsbehandlingen.
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Fraktion 4

Da login samtidig er vejen ind til de elektroniske
afstemninger, der gennemføres i Danmarks
Lærerforening, anbefales alle at gøre sig fortrolig
med systemet.

Pensionistudvalget består af Anders Schaltz
Andersen, Orla Møller og Jonna Raavad. Udvalget
har i tiden siden sidste generalforsamling planlagt
og gennemført spændende og afvekslende
pensionisteftermiddage og en udflugt til Kongernes
Jelling for kredsens pensionerede medlemmer.

TR/TR-møder
Tillidsrepræsentanterne er et vigtigt bindeled
mellem kredsen og de enkelte institutioner.
Gennem tillidsrepræsentanterne bidrager til en
god kontakt mellem kredskontoret og
medlemmerne.

Orla Møller og Anders Schaltz Andersen
repræsenterer kredsens pensionister i
Pensionistforum Syd.
Inden generalforsamlingen den 14. marts, holdes
der nyvalg til Pensionistudvalget.

For tiden er tillidsrepræsentantvalget i gang på
skolerne. Der skal vælges en tillidsrepræsentant og
en suppleant for perioden 1. august 2016 – 31. juli
2018.

Det forpligtende
kredssamarbejde

I Sydslesvig vælger vi tillidsrepræsentanter på alle
skoler med medlemmer af Lærerforeningen, mens
der i Danmark skal være 5 for at vælge en
tillidsrepræsentant. Det kan i Sydslesvig betyde, at
man som eneste medlem på stedet vælger sig selv
som tillidsrepræsentant. I kredsstyrelsen har vi
drøftet, om reglerne hos os skulle ændres, så der
indføres et minimumsmedlemstal som
forudsætning for valg af en tillidsrepræsentant. En
sådan ændring kræver en forudgående drøftelse
blandt medlemmerne ikke mindst på de små skoler
og i givet fald en vedtægtsændring.

Sammen med Sønderborg Lærerkreds, Aabenraa
Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder
Lærerkreds og Kolding Lærerkreds danner Dansk
Lærerforening i Sydslesvig et forpligtende
kredssamarbejde.
Det forpligtende kredssamarbejde er med til at
holde kontakten til kredsene nord for grænsen ved
lige. Erfaringsudveksling på møderne er en
værdifuld inspiration til arbejdet i Dansk
Lærerforening i Sydslesvig.
Kredsenes delegerede mødes ved månedlige
møder, der afholdes i Aabenraa Lærerkreds´
lokaler. Endvidere er kredsen repræsenteret i
arbejdsmiljøudvalget og det pædagogiske udvalg
ved Erik Andresen.

Et vigtigt forum for udveksling mellem kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne er TRmøderne. For tiden afholdes møderne på
Jaruplund Danske Skole, der ligger centralt og yder
en fin service. Siden sidste generalforsamling har
der været afholdt 3 TR-møder. På møderne har
overenskomstfornyelsen i Danmark og
konsekvenserne i Sydslesvig været på
dagsordenen. Herunder udmøntning via de
dynamiske henvisninger. På det sidste møde har
Skoleforeningens opsigelse af overenskomsterne
og den forestående fornyelse af tjenestetidsaftalen
været hovedtemaerne.

Hovedstyrelsesvalget
I efteråret blev der afholdt valg til Danmarks
Lærerforenings hovedstyrelse.
I en årrække har kredsen og det forpligtende
kredssamarbejde haft et godt samarbejde med Per
Sand Pedersen, der desværre pludselig og helt
uventet afgik ved døden, mens han var til
Folkemøde på Bornholm som repræsentant for
Danmarks Lærerforening.

Som faste punkter på møderne har vi ”Nyt fra
kredskontoret”, hvor vi fra kredsstyrelsens side
beretter om, hvad der rører sig på kredskontoret,
og ”Spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne”, hvor
TR´erne kan rejse de spørgsmål, der er aktuelle på
deres arbejdsplads.

Da Ulrik Nielsen fra Tønder meldte sit kandidatur,
var det oplagt for kredsstyrelsen sammen med de
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andre Sønderjyske kredse at støtte det.
Kredsstyrelsen anbefalede således medlemmerne i
Sydslesvig at stemme på Ulrik.

overenskomst.
I november blev der holdt et møde, hvor
ændringerne ved OK15 i Danmark blev vendt. De
fleste ændringer i den generelle overenskomst
kunne overføres dynamisk. Behovet for yderligere
ændringer skulle efterfølgende drøftes i BUPL’s
bestyrelse og i kredsstyrelsen.
Såvel BUPL som Lærerforeningen havde
konstateret et behov for ændringer i de specielle
overenskomster. Det var planen at opfordre
Skoleforeningen til forhandlinger uden først at
opsige overenskomsterne.
Skoleforeningen har i mellemtiden opsagt
overenskomsterne. Det er således udgangspunktet
for det videre overenskomstarbejde i
Forhandlingsfællesskabet.

Valgdeltagelsen til dette hovedstyrelsesvalg var
forholdsvis lav, hvilket desværre også i udpræget
grad gjorde sig gældende i kreds 163.
Selv om valgdeltagelsen var lav blev Urik Nielsen
vagt til hovedstyrelsen.
Der vil være mulig hed for at møde Ulrik på
generalforsamlingen, idet han har indvilliget i at
stille sig til rådighed som dirigent.

Voksenundervisningen
Dansk Lærerforening for Sydslesvig repræsenteres i
Voksenundervisningens repræsentantskab af Erik
Andresen og Kristina Sukatus. Erik Andresen er
desuden valgt som formand for
Voksenundervisningsnævnet.

GEW
Lærerforeningens medlemmer har mulighed for at
få et dobbeltmedlemskab i GEW. Da der ikke
betales kontingent til GEW, er det en gunstig
ordning for DLS’ medlemmer. Der er ca. ¾ af
medlemmer, der benytter sig af muligheden for et
dobbeltmedlemskab. I sagens natur er
dobbeltmedlemskabet mest relevant for de aktive
medlemmer, men der er også en del pensionerede
medlemmer, der opretholder det.
Kredsen har et godt samarbejde med GEW’s
sekretariat i Kiel, der er til stor hjælp, når vi står
over for spørgsmål i relation til tyske regler og
lovgivning.
Dobbeltmedlemmer er som en del af medlemskabet omfattet af GEW’s ”Berufshaftpflichtversicherung” og nøgleforsikring.

Forhandlingsfællesskabet
Forhandlingsfællesskabet består af BUPL, DLS og
GEW. Det sidste års tid har
Forhandlingsfællesskabet især beskæftiget sig med
opdateringer af de dynamiske henvisninger i den
generelle overenskomst og den specielle
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Arrangementer

ikke kommet forslag, der kan forny udbuddet.
Kredsstyrelsen må på denne baggrund og efter
drøftelse med tillidsrepræsentanterne konstatere,
at der for tiden ikke er forventning blandt
medlemmerne om, at Lærerforeningen arrangerer
foredrag og møder.

Møde for nyansatte

Den 28. september 2015 inviterede kredsstyrelsen
traditionen tro de nyansatte lærere ved
Skoleforeningen til et informationsmøde. På mødet
orienterede formanden og næstformanden om de
særlige forhold i Sydslesvig, herunder vore
overenskomster – samt en orientering om
lærernes fagforening, det være sig den centrale,
den lokale og GEW.

Der afsættes dog fortsat et mindre beløb i
budgettet til formålet, så der i tilfælde af et behov
kan afholdes møde, foredrag, et socialt
arrangement eller lignende.

Pensionistarrangementer
Pensionistudvalget har arrangeret følgende
udflugter og arrangementer for medlemmerne af
fraktion 4:
•
•
•

•

•

”Som luksusvagabond gennem Jylland” ved Lis
Ingemann
Heldagsudflugt til Kongernes Jelling
Besøg på Julemærkehjemmet og foredrag om
Julemærkeprojektet ved forstander Vibeke
Sørensen
Besøg på den tidligere Christian PaulsenSkolen for at besigtige Center for
Undervisningsmidler
Julefrokost i Det Danske Hus

”Som luksusvagabond gennem Jylland” blev
arrangeret i samarbejde med Det Humanitære
Udvalg i SSF.
Til hvert arrangement udarbejdes en invitation, der
er tilgængelig på hjemmesiden, dls.dk
Hvis man ønsker af få invitationen tilsendt pr. mail,
skal man blot sende en mail fra den mailadresse,
der skal bruges til 163@dlf.org, og anmode om at
komme på maillisten.

Ønsker om arrangementer
Kredsstyrelsen har siden sidste generalforsamling
via tillidsrepræsentanterne forsøgt at indhente
forslag til arrangementer, der kunne holdes i
Lærerforeningens regi.
Responsen har været meget begrænset, og der er
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Overenskomster
Dynamiske henvisninger

december 2008 udskiftes med udgaven fra den 4.
juni 2015.

I det forløbne arbejdsår har der ikke været
forhandlet overenskomstfornyelse. Det betyder
ikke, at der slet ikke er sket noget på
overenskomstområdet. Der er nemlig i 3 omgange
sket ændringer under overskriften dynamiske
henvisninger.

Med disse dynamiske opdateringer er en stor del af
forbedringerne fra den generelle overenskomst i
Danmark udmøntet i Sydslesvig. Hvad angår den
specielle overenskomst mangler vi fortsat
broderparten.

Den 1. marts 2015 – Generel overenskomst
•

•

•

Opsigelse af overenskomster

Aftale om fravær af familiemæssige
årsager – udgaven fra den 23. juni 2008
udskiftes med udgaven fra den 31. januar
2014
Rammeaftale om seniorpolitik – udgaven
fra den 17. august 2011 udskiftes med
udgaven rettet pr. 6. marts 2012
Aftale om ferie for personale ansat i
kommuner – udgaven fra den 2.
november 2008 udskiftes med udgaven
fra den 21. juni 2012

Sidst i december modtog Lærerforeningen og de
øvrige medlemmer i forhandlingsfællesskabet
opsigelsen af den generelle og den specielle
overenskomst pr. 31. marts 2016.
Tjenestetidsaftalen udløber uden opsigelse pr. 31.
juli 2016.
Forhandlinger om en fornyelse af
overenskomsterne forventes indledt i løbet af
foråret.

Overenskomstfornyelsen
forberedes

Den 1. juli 2015 – speciel overenskomst
Aktualisering af paragrafferne 2 og 12
•
•

I det forløbne år har kredsstyrelsen løbende
arbejdet med forberedelser til fornyelse af
overenskomsterne. Forberedelserne er ved møder
i forhandlingsfællesskabet blevet afstemt med
BUPL.

Afgrænsningen mellem timelønnet og
månedslønnet ansættelse ændres
Beskæftigelses-/lønanciennitets ændres
så al månedslønnet beskæftigelse
medregnes uanset beskæftigelsesgrad

I første omgang satsede vi på via de dynamiske
henvisninger at få opdateret dele af den generelle
overenskomst, hvilket som nævnt forløb
uproblematisk. Der er dog fortsat nogle få
områder, hvor der er behov for forhandling.
Efterfølgende gik vi i gang med den specielle
overenskomst, hvor der er nogle ændringer - især
fra OK15 i Danmark – der skal indgå i de
forestående forhandlinger.

Den 1. november 2015 – Generel overenskomst
•
Rammeaftale om seniorpolitik –
udgaven fra den 6. marts 2012 udskiftes med
udgaven fra den 27. maj 2015.
•
Aftale om fravær af
familiemæssige årsager – udgaven fra den 31.
januar 2014 udskiftes med udgaven fra den 4. juni
2015.

Sideløbende har kredsstyrelsen arbejdet med
arbejdstiden, der også står til forhandling.

•
Aftalen om statistikgrundlag for de
lokale lønforhandlinger – udgaven fra den 11.

Ledetrådene i arbejdet har været disse punkter,
der også var nævnt i beretningen sidste år.
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•

At der skal være kvalitet i undervisningen

•

At der skal være den fornødne tid til
forberedelse og efterbehandling af
undervisningen

•

At der også skal være tid til at løse de
øvrige opgaver, der hører til lærerarbejdet

•

At der sikres et godt arbejdsmiljø

•

At det skal være attraktivt at være lærer

For at være bredt forberedt til forhandlingerne
arrangerede kredsstyrelsen en arbejdstidsdag i
efteråret.
Med hjælp fra konsulent i Danmarks Lærerforening
Andreas Bang og formand for
overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening
Gordon Ørskov Madsen gennemgik vi principperne
samt fordele og ulemper ved de seneste
arbejdstidsmodeller i folkeskolen i Danmark.
Derud over har overenskomstfornyelsen været
drøftet på TR-møderne i årets løb.
Det er planen at gennemføre nogle
medlemsmøder, når forhandlingerne kommer i
gang og vi ved lidt mere om, hvilke forestillinger
man har i Skoleforeningen om en ny arbejdstids/tjenestetidsaftale.
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Regnskab, budget og status
Regnskab 2015 og budget 2016
Indtægter
Kontingent
Renter og udbytte
Kursgevinster
Indtægter i alt
Udgifter
Kontingent til DLF
Løn og vederlag
Kredsstyrelsen og udvalg
TR- og medlemsmøder
Faglige klubber
Generalforsamling
Kongres
Kurser
Pensionistarrangementer
Husleje, el og varme
Rengøringsartikler m.m.
Forsikringer
Kontorartikler
Telefon og fax
Porto
Abonnement og faglitteratur
Arrangementer
Gaver
Nyanskaffelser og vedligehold
Revision og lønafregning
Sagkyndig bistand
Handelsomkostninger og depotgebyrer
Kurstab
Hensættelse til skyldigt frikøb
Hensættelser
Diverse udgifter
Udgifter i alt
Driftsoverskud
Balance

Budget 2015 Regnskab 2015
297000,00
290566,98
50000,00
64896,79
0,00
0,00
347000,00
355463,77

127000,00
148000,00
4000,00
3000,00
500,00
1000,00
1250,00
6000,00
3000,00
9000,00
100,00
1700,00
1000,00
1750,00
2000,00
1000,00
3000,00
1250,00
4000,00
3300,00
2500,00
1000,00
0,00
1000,00
20000,00
100,00
346450,00
550,00
347000,00
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126135,23
142939,82
1978,66
1162,51
0,00
655,50
619,99
982,81
699,32
8820,51
9,52
1493,74
169,08
1080,50
900,57
947,01
0,00
850,84
632,62
2388,92
249,90
874,73
20829,34
2000,00
38000,00
90,09
354511,21
952,56
355463,77

Budget 2016
291000,00
50000,00
0,00
341000,00

124000,00
148000,00
3000,00
3000,00
500,00
1000,00
1250,00
4000,00
3000,00
9000,00
100,00
1700,00
1000,00
1750,00
2000,00
1000,00
3000,00
1250,00
4000,00
3300,00
2500,00
1000,00
0,00
1000,00
20000,00
100,00
340450,00
550,00
341000,00

Status
Aktiver
Bankkonto Union Bank 0029718
Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156
Bankkonto Commerzbank 252610101
5850 stk. Inter-Renta Anteile
4% Realkredit Danmark 2038
4% Nykredit 2041
4% Nykredit 2044
Lån & Spar Invest, danske obligationer
Lån & Spar Invest, verden
Gudme Raaschou, danske aktier
Gudme Raaschou, Nordic Alpha
Gudme Raaschou, European High Yield
Gudme Raaschou, Selection
Danske Invest, Nye markeder
HP Invest, Korte danske obligationer
Nordea Invest, Nordic small cap
Nordea Invest, Virksomhedsobligationer
Nordea Invest, European High Yield Bonds
Maj Invest, danske obligationer
Maj Invest, obligationer
ComStage-Dax TR UCITS EFT
ComStage-MSCI World TRN U.EFT
Union Bank Namensaktien
Aktiver i alt

31.12.2014
105452,41
2678,84
0,00
84649,50
202882,89
139547,79
54711,26
178779,73
82837,20
83028,02
24302,97
78726,36
79461,60
22913,01
171253,88
28487,32
139171,57
53388,68
90840,27
81360,76
0,00
0,00
20150,00
1724624,06

Passiver
Egenkapital
Henlæggelser
Årets overskud
Egenkapital i alt
Skyldigt frikøb
Passiver i alt

1118906,39
543049,00
668,67
1662624,06
62000,00
1724624,06

Valutakurs den 31.12.14: 1 Euro = 7,4436 DKK
Valutakurs den 31.12.15: 1 Euro = 7,4625 DKK

13

kurs

14,47
103,907
104,475
103,923
90,80
315,40
148,60
148,28
123,50
85,40
290,06
106,87
248,30
110,50
116,20
104,83
108,53
0,00
0,00
325,00

31.12.2015
63864,77
13176,83
2804,93
83830,50
64930,05
41660,30
15655,02
172631,48
71155,78
89839,97
0,00
72778,92
32867,67
20097,35
167255,73
0,00
188783,89
51420,30
130785,13
284800,00
53140,00
123948,00
20150,00
1765576,62

1118906,39
581717,67
952,56
1701576,62
64000,00
1765576,62

kurs

14,33
105,824
106,850
105,000
87,90
354,00
161,20
0,00
114,46
98,11
255,062
104,64
0,00
98,69
112,20
100,877
106,80
106,28
41,316
325,00

