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Forslag til forretningsorden

Forslag til forretningsorden 
 
 
1. Dirigenten påser, at god parlamentarisk 

orden opretholdes. Medlemmerne må i alle 

tilfælde rette sig efter dirigentens 

afgørelse. 

 

2. Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de 

indtegnes hos dirigenten. Dog kan 

formanden og forslagsstilleren når som 

helst efter et indlæg begære ordet, ligesom 

dirigenten kan tillade korte svarreplikker. 

Når forsamlingen går til afstemning, kan 

ordet ikke begæres af noget medlem. 

Undtaget herfra er alene ordet til 

forretningsordenen. 

 

3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden 

begrænses. Dog vil formanden og 

forslagsstilleren kunne være undtaget fra 

denne bestemmelse. 

 

4. 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 og 

forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

 

5. Alle afstemninger foregår efter dirigentens 

anvisning, medmindre valgproceduren er 

fastsat i vedtægter eller lign. 

 

 

 

 

 

6. Alle afstemningerne gennemføres 

elektronisk. Valghandlingerne forestås ved 

firma Bosholdt. Dirigenten afgør 

spørgsmål om gyldighed/ugyldighed af 

afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt. 

 

7. Når ti medlemmer kræver det, skal der 

gennemføres en afstemning. Der skal 

ligeledes altid foretages en afstemning, når 

der til tillidsposter er opstillet flere 

kandidater, end der skal vælges. 

 

8. Under generalforsamlingens forhandlinger 

kan formanden eller kredsstyrelsen 

forlange debatten afbrudt for at holde et 

kort kredsstyrelsesmøde. 

 

9. Kredsstyrelsen kan beslutte, at en del af 

generalforsamlingen afholdes som lukket 

møde. Kun medlemmer af Danmarks 

Lærerforening kan deltage i lukket møde. 

 

10. Protokolføreren udformer et 

beslutningsreferat, der offentliggøres på 

kredsens hjemmeside. 
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Endelig dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Vedtagelse af forretningsorden 
3. Valg af protokolfører 
4. Beretning 
5. Indkomne forslag - ingen 
6. Regnskab 
7. Budget - herunder fastsættelse af vederlag 

og kontingent 

8. Valg 
9. Eventuelt 

 

Bilag til dagsorden 

Ad. 1 

Valg af dirigent 

Kredsstyrelsen foreslår Lars Søltoft Buur Holmboe, 
Hovedstyrelsesmedlem, Danmarks Lærerforening 
 

Ad. 2 

Vedtagelse af forretningsorden 

Kredsstyrelsen foreslår den udsendte 

forretningsorden 

 

Ad. 3 

Valg af protokolfører 

Kredsstyrelsen foreslår Per Dammann 

 

Ad. 4 

Beretning - side 5 

 

Ad. 5 

Indkomne forslag - ingen 

 

Ad. 6 

Regnskab - side 10 

 

Ad. 7 

Budget - side 11 

 

Kredsstyrelsen foreslår følgende 

lokalkredskontingent pr. 1. maj 2022: 

Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = 

samlet kontingent 

Fraktion 1 39,83 € + (25,17 €)  = 65,00 €  

Fraktion 4  4,91 €  + (10,09 €)  = 15,00 € 

Forslaget indebærer uændret kontingent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 8 

Valg for perioden 01.04.2022 – 31.03.2024 

(Kendte kandidater pr. 7. marts 2022 er oplistet) 

 

2 kongresdelegerede 

Kandidater: Henriette Nøiers Hesse og Anja Otten 

 

Formand (vælges blandt de kongresdelegerede) 

Kandidat: Henriette Nøiers Hesse 

 

2 suppleanter for den anden delegerede 

Kandidater: Jonas Noack og Leif Mikkelsen 

 

Næstformand 

Kandidat: Anja Otten 

 

Kasserer 

Kandidat: Jonas Noack 

 

2 kredsstyrelsesmedlemmer 

Kandidater: Leif Mikkelsen og Finn Gerckens  

 

3 suppleanter 

Kandidater: Helle Bruhn Evers 

 

2 revisorer 

Kandidater: Ole Vrang Lassen og Kristina Sukatus 

 

2 revisorsuppleanter 

Kandidater: Helmut Schmidt og Erik Andresen 
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Beretning

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: 

Kristina Sukatus - formand 
kris@dlf.org 
 
Henriette Nøiers Hesse - næstformand 
hnhe@dlf.org 
 
Lars Mølhave Pedersen - kasserer 
163@dlf.org  
 
Jonas Noack - kredsstyrelsesmedlem 
jono@dlf.org 
 
Leif Mikkelsen - kredsstyrelsesmedlem 
163@dlf.org 
 

Suppleanter til kredsstyrelsen 
1. vakant 
2. vakant 
3. vakant 

Revisorer 
Ole Vrang Lassen 

Revisorsuppleanter 
1. vakant 
2. vakant 

 

Kredsstyrelsesmøder 
Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver 

3. uge. Siden sidste ordinære general-

forsamling i marts 2021 har der været afholdt 

ekstra møder i forbindelse med diverse 

udfordringer inden for kredsstyrelsen og på 

kredskontoret. 

Møderne foregår normalt på den måde, at der 

forud for mødet udsendes en dagsorden med 

tilhørende relevante bilag, så kredsstyrelses-

medlemmerne kan forberede sig forud for 

drøftelserne og beslutningerne på møderne. 

I indeværende periode har møderne 

fortrinsvist været afholdt virtuelt. 

Kredskontoret 

Kredskontoret har åbent tre gange om ugen, 

normalt med følgende åbningstider: 
Mandag 12:00 - 16:00 

Tirsdag 12:00 - 16:00 

Torsdag 12:00 - 16:00 

I nogle tilfælde har vi været nødt til at lukke 

kredskontoret på grund af møder og 

forhandlinger. Ændringer af åbningstiden 

kommunikeres via kredsens hjemmeside 

www.dls.dk. 

Uden for almindelig åbningstid kan der aftales 

møder, fx ved et akut opstået behov. 

Tidligere har kredskontoret haft en 

telefonvagtordning i sommerferien. Dette er 

blevet ændret til en mere tidssvarende model, 

som også? vores samarbejdende kredse nord 

for grænsen har etableret. Der kan lægges 

beskeder på telefonsvareren eller i mailboksen, 

hvorefter medlemmet kontaktes så hurtigt som 

muligt. Kredskontoret har udover dette været 

åbent i den første og sidste uge af 

sommerferien. 

I den seneste tid har vi pga. corona forsøgt at 

begrænse fysiske besøg og møder på 

kredskontoret, men vi er langsomt begyndt at 

vende tilbage til normal drift. 

Løn og vederlag 
Kredsformanden har pt. en beskæftigelsesgrad 

på 50 % og aflønnes efter løntrin 51. 

Kredsens næstformand har pt. en 

beskæftigelsesgrad på 80 % og aflønnes efter 

løntrin 49. Et kredsstyrelsesmedlem har pt. en 

beskæftigelsesgrad på 20 % og aflønnes efter 

løntrin 47. Kredsens kasserer er ansat efter 

Minijob-reglerne og modtager et månedligt 

vederlag på € 450. 

Pt. er kredsens formand, næstformand og et 

kredsstyrelsesmedlem ansat med nedsat 

tjenestetid ved Skoleforeningen. Ved sådanne 

ansættelsesforhold afregner Lærerforeningen 

pensionsbidrag med Pensionsfonden af 1951. 

 

  

http://www.dls.dk/
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Sagsbehandlingen 
Både Kristina Sukatus i sin funktion som 

formand og Henriette Nøiers Hesse i sin 

funktion som næstformand er involverede i 

sagsbehandlingen. 

Kredskontoret har konstateret langt flere 

medlemshenvendelser. Mangfoldigheden i 

henvendelserne gør, at det er en ualmindelig 

spændende hverdag, vi møder ind til. Mens 

barsel og pension fortsat er regelmæssige 

emner, så har vi oplevet en stigning i sager 

omkring sygdom og sygefravær. Vi har også 

oplevet en kraftig stigning af medlemmer, der 

møder ledere i dagligdagen, der udvikler en 

kreativ tolkning af blandt andet vores 

tjenestetidsaftale. 

Arbejdsbelastning og opgavetrængsel fylder 

ekstremt meget i nærmest alle henvendelser til 

kredskontoret. og så må vi desværre 

konstatere, at arbejdsforholdene for mange 

lærere er præget af et belastet psykisk 

arbejdsmiljø. Arbejdspresset stiger konstant, 

idet der ikke reduceres i opgaverne, som skal 

løses.  
Ved længerevarende fravær pga. sygdom 

anbefaler vi, at vores medlemmer altid 

henvender sig til kredskontoret. Det samme 

gælder for tjenstlige samtaler, hvor kredsen 

kan have bisidderfunktion. Vi anbefaler altid at 

tage en 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, eventuelt også med en 

juridisk vurdering af forløb eller indhold. 

MedlemsNyt 
Fagligt Nyt er for et par år siden blevet 

erstattet af MedlemsNyt, som har været 

udsendt i stor regelmæssighed igennem de 

seneste måneder. Her forsøger vi at holde 

medlemmerne opdateret med, hvad der sker 

på kredskontoret og i vores samarbejde med 

Skoleforeningen. MedlemsNyt udsendes via 

mail til alle medlemmer af fraktion 1 og 

fraktion 4.  Husk derfor altid at meddele 

kredskontoret, hvis du skifter e-mail-adresse. 

Min side 
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. 

På såvel dlf.org som dls.dk er der et link til 

MIN SIDE. Login sker enten med NemID eller 

pinkode.  

Da login samtidig er vejen ind til de 

elektroniske afstemninger, der gennemføres i 

Danmarks Lærerforening, anbefales det alle at 

gøre sig fortrolig med systemet.  

TR og TR-møder 
Tillidsrepræsentanterne er et vigtigt bindeled 

mellem kredsen og de enkelte institutioner. 

Tillidsrepræsentanterne bidrager til en god 

kontakt mellem kredskontoret og 

medlemmerne. Et vigtigt forum for udveksling 

mellem kredsstyrelsen og tillids-

repræsentanterne er TR-møderne. 

Mødefrekvensen og -afviklingen har som så 

meget andet været præget af Corona. 

Emnerne på møderne har bl.a. været 

samarbejde med Skoleforeningen, nedsættelse 

af og arbejde i Fagligt Udvalg og brug af 

DLFinSite. 

Kredskontoret udskriver TR-valg efter 

påskeferien 2022, hvor der igen skal vælges TR 

og suppleant på alle skoler. Kredsen vil gerne 

benytte lejligheden til at sige tak til de 

medlemmer, der i indeværende periode har 

stillet sig til rådighed som TR eller suppleant. 
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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.  

Kredsen har et godt samarbejde med GEWs 

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 GEWs 

”Berufshaftpflichtversicherung” og 

nøgleforsikring. 

Fraktion 4 
I oktober 2021 blev der afholdt et valgmøde for 

Pensionistudvalget, som nu består af Kirsten 

Sig Bethge, Lisser Ramm-Mikkelsen og Jytte 

Byg. Jytte Byg repræsenterer kredsens 

pensionister i Pensionistforum Syd.  

Efter en lang tid hvor det, grundet Corona, ikke 

har været muligt at gennemføre 

arrangementer, er Pensionistudvalget gået i 

gang med at planlægge og gennemføre en 

række gode og spændende arrangementer for 

fraktion 4. 

Herunder valgmødet i oktober, julefrokosten i 

december og senest udflugten til 

Christiansfeld, som gennemføres i april i år. 

Vi takker Pensionistudvalget for, at de i denne 

svære tid har formået at genoptage arbejdet 

med planlægningen og gennemførelsen af 

arrangementer mm.  

Dynamiske henvisninger 
Kredsstyrelsen var blevet opmærksom på, at 

der var sket en fejl i lønreguleringen pr. 

01.04. og 01.10.2021. 

Skoleforeningen havde pga. en fejl i formlen 

beregnet en lønstigning på 0,1356 % pr. 

01.04.2021 – denne skulle have været 1,8718 

%. Pr. 01.10.2021 havde Skoleforeningen 

regnet med en lønstigning på 0,5056%, men 

den skulle have været på 1,4563%. Der blev 

derfor foretaget en efterregulering af lønnen 

pr. 01.12.2021.

 

Kredsstyrelsen var også blevet opmærksom på, 

at Skoleforeningen ikke havde reguleret 

fritvalgstillægget i forbindelse med OK18. 

Pr. 01.04.2019 skulle tillægget være steget fra 

0,64% til 0,83% af grund-, funktions- og 

kvalifikationslønnen. Skoleforeningen foretog 

således en efterregulering af lønnen pr. 

01.01.2022 for alle lærere. 

Der er desværre fortsat dele af OK18, som ikke 

er blevet udmøntet, og vi har allerede medio 

januar rettet henvendelse til Skoleforeningen 

samt sendt en rykker, men afventer stadig svar. 

Det drejer sig særligt om et kvalifikationstillæg 

til psykologer og konsulenter.  

Faglig Klub 
Kredsen har tidligere opfordret til at afholde 

faglig klub møder, og der er enkelte skoler, 

hvor TR har taget initiativ til møderne. Der er 

altid mulighed for, at kredsstyrelses-

medlemmer deltager i faglig klub møder. 

Møderne kan afholdes på skolerne eller virtuelt 

uden ledelsens deltagelse. 

Tillægsaftale 
I juni 2021 indgik Lærerforeningen efter 

forhandling med Skoleforeningen en aftale om, 

at vikartimepuljen (pkt. 38 i Tjenestetids-

aftalen) kan bruges til andre formål end 

vikartimer, eksempelvis tolærerordninger og 

holddelinger. Kort tid efter, at aftalen var på 

plads, måtte vi konstatere, at Skoleforeningen 

og Lærerforeningen havde divergerende 

opfattelser af, hvordan den skulle udmøntes. 

Forståelsen fra Lærerforeningens side var, at 

aftalen skulle håndteres på en smidig og 

ubureaukratisk måde, hvor man ude på 

skolerne hurtigt kunne reagere på akut 

opståede behov. Skoleforeningen mente, at de 

understøttende undervisningsindsatser skulle 

iværksættes på baggrund af en ansøgning med 

en SMTTE-model og først godkendes af 

Skolekontoret og PPR. Efter et møde med 

meningsudvekslinger trak Skoleforeningen dog 

deres krav om ansøgning med SMTTE-model 

tilbage.  
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På samme møde problematiserede 

Skoleforeningen varslingsfristen. Vi enedes 

om, at de 4 ugers varslingsfrist starter med 

skolelederens indsendelse af den aftalte indsats 

til Driftsrådet. 

Aftalen gælder i første omgang for 

indeværende skoleår, men det er planen, at 

aftalen skal evalueres, og Skoleforeningen har 

allerede sendt signal om, at de ønsker at 

forlænge aftalen.  

Udstationering Jørgensby-

Skolen 
I forbindelse med, at Skoleforeningen ønskede 

midlertidigt at udstationere de 

specialpædagogiske læringsgrupper fra 

Jørgensby-Skolen til Harreslev-Kobbermølle 

Danske Skole, har Lærerforeningen indgået en 

aftale for de berørte lærere. Udstationeringen 

er forbundet med en forøgelse af 

mødefrekvensen for lærerne, og vi har derfor 

indgået en aftale med Skoleforeningen om, at 

de berørte lærere tildeles en ugentlig løntime. 

Udstationeringen er trådt i kraft pr. 1.2.2022. 

Lærerforeningen er i regelmæssig kontakt med 

lærerne på stedet, og der er i aftalen fastholdt 

en evaluering mellem overenskomstparterne. 

Forhandlingsfællesskabet 
Forhandlingsfællesskabet består af BUPL, DLS 

og GEW. Siden den sidste overenskomst-

fornyelse blev skrevet under, har FFS afholdt 

en del møder. Emnerne er fortsat en påtænkt 

pauseordning, reorganisering af det 

specialpædagogiske område, implementering 

af nye stillinger i overenskomsten. 

Der har været afholdt en række møder med 

Skoleforeningen omkring ovennævnte emner 

og det er typisk dagtilbudsleder Hauke 

Paulsen, formand for BUPL Sydslesvig, og 

Michael Rosenberg fra BUPL Sydjylland, der 

deltager i møderne sammen med DLS, der pt. 

er repræsenteret ved formand og næstformand 

Det forpligtende 

kredssamarbejde - FKS 
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 

vedlige. Erfaringsudveksling på møderne er en 

værdifuld inspiration til arbejdet i Dansk 

Lærerforening i Sydslesvig. Kredsenes 

delegerede mødes ved månedlige møder. 

Endvidere er kreds 163 repræsenteret i 

arbejdsmiljøudvalget og det pædagogiske 

udvalg. Møderne afholdes normalt i Aabenraa 

Lærerkreds’ lokaler. Pt. afvikles møderne enten 

virtuelt eller som hybridmøder. 

Hovedstyrelsesvalg 
Der har været afholdt et landsdækkende 

suppleringsvalg til en ledig plads i 

hovedstyrelsen i marts 2021. 

Fire kandidater stillede op til valget, og det 

blev Lars Holmboe, som blev valgt ind i 

Lærerforeningens hovedstyrelse, hvor han også 

blev medlem af foreningens undervisnings-

udvalg. 

Lars har siden 2016 været kredsstyrelses-

medlem i Vejle Lærerkreds og har været 

medlem af arbejdstidskommissionen.  

Lars er vores bindeled til hovedforeningen og 

deltager i møderne i det forpligtende 

kredssamarbejde. 

Valget gælder frem til 31. december 2023. 
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Pensionsfonden af 1951 
Desværre er forretningsføreren i 

pensionsfonden fraværende på ubestemt tid. 

Formandskabet i P51 har i den forbindelse 

valgt at bemyndige Skoleforeningen til at 

varetage administrative opgaver i forbindelse 

med pensionsberegninger. 

Lærerforeningen har i den forbindelse haft 

kontakt med de øvrige faglige organisationer, 

der er berørt heraf – det drejer sig om BUPL, 

GL, Skolelederne og Bibliotekarerne. Det har 

afstedkommet en del spørgsmål og først og 

fremmest en bekymring for, om 

medlemmernes rettigheder kunne 

kompromitteres. Det er endnu ikke klart for 

Lærerforeningen, hvordan Skoleforeningen har 

tænkt sig at administrere opgaven. For 

Lærerforeningen er det vigtigt at sikre, at så få 

af Skoleforeningens medarbejdere som muligt 

har adgang til medlemmernes helbreds- og 

pensionsoplysninger. 

Endvidere har det været vigtigt for os at sikre, 

både at vores medlemmer kan bede om 

pensionsberegninger uden af involvere 

arbejdsgiver, men også at man kan få en 

validering af sin pensionsberegning.  

På kredskontoret vil vi fortsat tilbyde 

pensionssamtaler og -beregninger. Disse 

foretages i samarbejde med den ansvarlige 

konsulent fra DLF. For at få adgang til 

ansættelsesforløbet, som danner udgangspunkt 

for pensionsberegningerne, er det vigtigt, at 

man er i besiddelse af NemID – vi har derfor i 

seneste MedlemsNyt opfordret alle 

medlemmer til at anskaffe sig dette. Det er i 

skrivende stund endnu ikke muligt at bruge 

MitID ifm. Tjenestemandspension. 

Driftsrådsvalget 2022 
Kredsstyrelsen har besluttet, at 

Lærerforeningen igen opstiller en liste til 

driftsrådsvalget, som afvikles i maj 2022. Alle 

medlemmer i fraktion 1 har været inviteret til 

et virtuelt opstillingsmøde, som blev afviklet 

via Microsoft Teams tirsdag, den 1. marts 

2022.

Der har været stor opbakning til mødet og efter 

konstruktiv debat lykkedes det, 

Lærerforeningen at kunne stille med en liste 

med mange motiverede medlemmer, som er 

interesserede i driftsrådsarbejdet. 

 

DLS arbejder for størst muligt sammenfald 

mellem fagforening og driftsråd, og vi håber 

naturligvis på at få flest mulige medlemmer ind 

i Driftsrådet. Vi er derfor helt afhængige af at 

få så mange som muligt til at stemme til valget. 

Her vil vi inddrage vores tillidsrepræsentanter 

ude på skolerne.  

Stiftelsefest 
For knap 100 år siden, nærmere betegnet den 

15. november 1922, mødtes en god håndfuld 

lærere fra de danske skoler i Flensborg, 

herunder den kommunale skole i Skolegyde, 

Tivoli-Skolen og Duborg-Skolen, for at samle 

de dansksindede lærere i en faglig forening. 

Foreningen fik navnet Dansk Lærerforening, 

Flensborg. Da udviklingen efter 2. verdenskrig 

skabte voldsom vækst i danskheden og det 

danske skolearbejde i hele Sydslesvig, var det 

naturligt, at foreningen i 1947 ændrede navn til 

Dansk Lærerforening, Sydslesvig.  

Det sydslesvigske danske skolevæsen har i 

tiden op til i dag været præget af mange op- og 

nedture, og Dansk Lærerforening i Sydslesvig 

har igennem hele perioden været aktiv i 

diskussionerne om at udvikle skolen i pagt med 

tiden. Det vil vi også være fremover, og hvis vi 

skulle have et ønske her i 100-året for 

foreningens stiftelse, måtte det være, at vi når 

frem til et større og bedre samarbejde mellem 

aktørerne i vort skolevæsen om den fremtidige 

udvikling af skolen - til gavn for hele 

mindretallet. 

100 år er værd at fejre, og det vil vi gøre. Derfor 

planlægger vi at gennemføre et 

jubilæumsarrangement – måske en 

stiftelsesfest - den 18. november 2022 på 

A.P. Møller Skolen. 

Det er kredsstyrelsesmedlem Leif Mikkelsen, 

der er tovholder på projektet, og der er allerede 

nogle spændende indslag og ideer i støbeskeen.
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Regnskab, budget og status

Regnskab 2021 og budget 2022 
 

Indtægter  Budget 2021 Regnskab 

22018 

Budget 2022 

Kontingent  285000,00 280328,44 285000,00 

Renter og udbytte  25000,00 30830,18 25000,00 

Kursgevinster  0,00 138034,89 0,00 

Indtægter i alt  310000,00 449193,51 310000,00 

     

Udgifter     

Kontingent til DLF  115000,00 117773,15 120000,00 

Løn og vederlag  155000,00 144908,35 153500,00 

Kredsstyrelsen og udvalg  2000,00 719,32 1500,00 

TR- og medlemsmøder  2000,00 180,00 1500,00 

Faglige klubber  500,00 0,00 400,00 

Generalforsamling  2000,00 2054,34 

 

2000,00 

Kongres  1000,00 1641,53 1000,00 

Kurser  1000,00 768,40 1000,00 

Pensionistarrangementer  3000,00 639,48 2500,00 

Husleje, el og varme  9000,00 8539,90 9000,00 

Rengøringsartikler m.m.  150,00 153,01 150,00 

Forsikringer  1750,00 1682,02 1750,00 

Kontorartikler  750,00 138,04 500,00 

Telefon og fax  1500,00 1376,78 1500,00 

Porto  1000,00 495,84 500,00 

Abonnement og faglitteratur  750,00 20,91 300,00 

Arrangementer  3000,00 3209,01 4500,00 

Gaver  1500,00 857,25 1300,00 

Nyanskaffelser og vedligehold  4000,00 4579,88 2000,00 

Revision og lønafregning  2500,00 2139,18 2500,00 

Sagkyndig bistand  1000,00 470,43 1000,00 

Handelsomkostninger og depotgebyrer  400,00 121,29 400,00 

Kurstab  0,00 0,00 0,00 

Hensættelse til skyldigt frikøb  0,00 0,00 0,00 

Hensættelser  0,00 156000,00 0,00 

Diverse udgifter  500,00 427,50 500,00 

Udgifter i alt  309300,00 448895,61 309300,00 

Driftsoverskud  700,00 297,90 700,00 

Balance  310000,00 449193,51 310000,00 



11 
 

Status 
     
Aktiver  31.12.2020  31.12.2021 

Bankkonto Union Bank 0029718  23462,81 

10 

 55478,79 

10 
Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156  28465,76  37258,35 

Bankkonto Commerzbank 252610101  4378,33  0,00 

DWS-Eurozone BDS Flex RD  40110,00  39783,86 

4% Realkredit Danmark 2038  10336,76  8059,53 

4% Nykredit 2041  6293,37  4643,92 

4% Nykredit 2044  2075,73  1484,84 

Gudme Raaschou, European High Yield  72967,62  72867,48 

HP Invest, Korte danske obligationer  141008,91  140388,51 

Nordea Invest, Virksomhedsobligationer  180872,06  176563,50 

Nordea Invest, European High Yield Bonds  50615,25  50013,45 

Maj Invest, danske obligationer  413004,58  397144,89 

Maj Invest, obligationer  317906,25  308263,30 

ComStage-Dax TR UCITS EFT  199718,40  225758,40 

ComStage-MSCI World TRN U.EFT  461925,00  605580,00 

Union Bank Namensaktien  21700,00  31000,00 

Aktiver i alt  1974840,83   2154378,73 

     

Passiver     

Egenkapital  1118906,39  1118906,39 

Henlæggelser  785871,29  941934,44 

Årets overskud  63,15  297,60 

Egenkapital i alt  1904840,83  2061138,73 

Skyldigt frikøb  70000,00  70000,00 

Kontingent januar 2022  0,00  23240,00 

Passiver i alt  1974840,83 

624,06 

 2154378,73 

624,06 
     

     

   

Valutakurs den 31.12.20: 1 Euro = 7,4393 DKK   

Valutakurs den 31.12.21: 1 Euro = 7,4365 DKK 

 


