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    Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 

 

 

1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere af-

gørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 

2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlem-

merne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 

3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og forman-

den når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag 

om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun forman-

den og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken 

rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes § 6, hvorefter gene-

ralforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtæg-

ternes § 14 og § 15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmer herfor. 

7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor 

og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes “pointmetoden”.  

 Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. 

Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede 

kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF’s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges 

blandt kredsstyrelsesmedlemmerne. 
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Kandidat til formandsposten 

Kim Jørgensen, bosat i 

Ølgod, genopstiller til 

kredsformandsposten 

Lærer tilknyttet Ølgod 

Skole siden 1995 

Valgt til kredsstyrelsen 

siden 2003 

Valgt kredsformand og 

FTR de seneste 6 år 

Næstformand i Fælles-MED på Børn og unge-

området 

Suppleant for næstformand i HovedMED 

Underviser i Danmarks Lærerforening 

MED-underviser i Varde Kommune 

 

Jeg arbejder for: 

- et styrket samarbejde mellem lærerkreds 

og kommune 

- et forbedret arbejdsmiljø for lærere, tale-

hørelærere, UU-vejledere og skolekonsu-

lenter 

- at dagsordensætte fortsatte investeringer 

i vores fælles folkeskole 

- at sikre at skolepolitiske problemstillinger 

tages op til debat 

- at udvikle og forbedre Varde Lærerkreds` 

medlemsservice 

- at skabe gode rammer for tillidsvalgtes 

sparring, videndeling og kompetenceud-

vikling 

- at fortsætte linjen med flere medlemsak-

tiviteter til styrkelse af sammenholdet i 

foreningen  

 

 

Drømmen om den fælles folkeskole 

Siden kommunalreformen fra 2007 har 

spørgsmålet om skolestrukturen i Varde 

Kommune fyldt rigtig meget. Den lokale fol-

keskole betyder noget! Det er et omdrej-

ningspunkt, et mødested i lokalsamfundet. 

Varde Kommune er en geografisk stor kom-

mune, hvor afstande betyder noget. Derfor 

ønskes en finmasket skolestruktur! Det er 

alle tilsyneladende enige om?  

93 % af børn i den skolepligtige alder vælger 

at gå i en folkeskole i Varde Kommune 

Når skolestrukturen gentagne gange tages på 

dagsordenen, handler det om, at kommunen 

fattes penge. Skatteindtægterne falder, fordi 

der bliver færre borgere i den arbejdsduelige 

alder. Derfor bliver politikerne presset til lø-

bende at vurdere, om pengene på skoleom-

rådet bruges rigtigt. Når de skeler til andre 

kommuner, kan de se, at skolevæsnets sam-

lede udgifter pr. elev ligger i den øverste 

tredjedel, mens udgiften til undervisning pr. 

elev ligger under gennemsnittet. Det er altså 

bl.a. udgifter til bygninger og buskørsel, der 

betyder, at skolevæsnet ligger i den dyre en-

de! 

Derfor er der nogle skolepolitiske dilemmaer!  

Hvordan sikres kvaliteten i undervisningen, 

hvis færre lærere skal undervise stadig flere 

elever ved en klasseoptimering, hvis der ikke 

må lukkes skoler? 

Friskolerne i Varde Kommune er alle grund-

lagt efter en skolelukning 
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Hvordan sikres kvaliteten, hvis digitalisering 

og læringsplatforme viser sig ikke at være en 

effektivisering, men en tidsrøver? 

Hvordan sikres kvaliteten, hvis lærerprofessi-

onen ikke vises tillid, men mødes med statsli-

ge eller kommunale form- og dokumentati-

onskrav til undervisningen?   

Hvordan sikres kvaliteten, hvis lærernes ar-

bejdstid fortsat skal reguleres ved Lov 409, 

der sætter en rigid ramme for opgaveløsnin-

gen? 

Hvordan sikres kvaliteten, hvis folkeskolen 

ikke får løst rekrutteringsproblematikken, 

fordi mange læreruddannede fravælger fol-

keskolen, som værende ikke attraktiv? 

Hvordan sikrer vi kvaliteten, så forældrene 

ikke vælger folkeskolen fra pga. for mange 

skolepolitiske fejlskud? 

Vi nåede målet for inklusion på 96 %! Siden 

har specialklasserne oplevet en stor elevtil-

gang. Inklusionen, den er vi stadig ikke lyk-

kedes med! 

Inklusionstanken er fin og god, men er den 

realistisk? Inklusion koster penge, kræver 

lokal ekspertviden om inklusion og rammer, 

der understøtter pædagogikken. 

I skrivende stund ser det ikke ud til, at det 

bliver ved denne overenskomst, at parterne 

lander en aftale begge bakker op om. Lærer-

nes krav til overenskomsten er, at vi vil have 

en aftalt arbejdstidsaftale med arbejdstids-

regler, som vi kender fra andre overens-

komstgrupper, så folkeskolen kan få en ny 

start, hvor parterne står sammen om at give 

 

eleverne den bedst mulige skole, samtidig 

med vi styrker rekrutteringen af lærere. 

Siden Folkeskolereformens indførelse i 2014 

er personalegennemstrømningen på skoler-

ne fordoblet 

 

Alt tyder på KL og Moderniseringsstyrelsen 

ikke ønsker at give slip på, det de kalder 

”hegnspælene” fra lovindgrebet i 2013, hvor 

skolelederen fik den fulde ledelsesret. Det 

handler om økonomi, ikke kvalitet.  

I Danmarks Lærerforening ønsker vi ikke en 

konflikt. Vi husker de udfordringer, det giver 

for samarbejdsklimaet i kommunen. En kon-

flikt fjerner fokus fra pædagogikken, det vi 

burde være fælles om, hen imod rammer for 

lærerarbejdet!  

Den pålagte tilstedeværelse går både ud 

over den komplekse videndeling og den in-

dividuelle fordybelse, begge dele er afgø-

rende for, at undervisningen er på et højt 

fagligt niveau.  

Men vi er klar til en konflikt, hvis den kom-

mer! 
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Mød frem til generalforsamling 2018 

Generalforsamlingen er Varde Lærerkreds` 

øverste myndighed. Her har medlemmerne 

indflydelse på valget til formand, valget til 

kredsstyrelsen og valget af delegerede til 

Danmarks Lærerforenings kongres. På gene-

ralforsamlingen fremlægges kredsstyrelsens 

beretning til godkendelse. Det er de frem-

mødte medlemmer, der får muligheden for 

at deltage i debatten om indholdet i beret-

ningen, det er dem, der får indflydelse på 

godkendelser og valg. Og husk en fagfor-

enings styrke er proportional med medlem-

mernes opbakning. Vel mødt. 

Formand, Kim Jørgensen 

 

Kredsstyrelsesmedlemmer 

 

 Bjarne Alsaker 
                             bjarne.alsaker@skolekom.dk  

 

Lisbeth Christensen 
licb@varde.dk                  

                                                       

Pia Jessen 
pia@jessens.dk 

 

 

Lars Jytzler 
lars2630@vkskoler.dk 

 

 

 

Kontorassistent 

Medlemsservice 

Ginna Hindsig  

gihi@dlf.org     

______________________________ 

Sagsbehandler & næstformand 

Flemming Lyhne  

flyh@dlf.org 

______________________________ 

Formand 

Kim Jørgensen                          

kimj@dlf.org 

______________________________ 

Varde Lærerkreds 

Kreds 103 

Stausvej 30, 6800 Varde  

103@dlf.org 

Tlf. 75 22 35 00 

Kredsens hjemmeside 

www.kreds103.dk 

Åbningstider 

Mandag – torsdag   

9.00 - 15.00 

Fredag             

9.00 - 12.00 

mailto:lars2630@vkskoler.dk
mailto:gihi@dlf.org
mailto:flyh@dlf.org
mailto:kimj@dlf.org
mailto:103@dlf.org
http://www.kreds103.dk/
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Kandidat til kredsstyrelsen 

 Mit navn er  

Flemming Lyhne. 

Jeg er 56 år og bo-

sat i Janderup. 

Jeg er fra Lykke-

gårdskolen, hvor 

jeg har været lærer siden 1990.  

Jeg er fungerende kredsstyrelsesmedlem 

og næstformand i Varde Lærerkreds siden 

2014. 

Jeg er desuden fungerende sagsbehand-

ler i Varde Lærerkreds siden 2015. 

Endelig er jeg valgt som kongresdelegeret 

i Varde Lærerkreds siden 2016. 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, fordi 

jeg mener, at jeg stadig har meget at by-

de ind med i arbejdet som næstformand, 

sagsbehandler og kongresdelegeret i Var-

de Lærerkreds 

Jeg vil arbejde for: 

 At Varde Lærerkreds opleves som 
en del af en moderne fagforening, 
det er vigtigt at være medlem af. 
 

 At Varde Lærerkreds´ medlemsak-
tiviteter videreudvikles med det 
formål at styrke sammenholdet 
blandt medlemmerne 

 

 At Varde Lærerkreds´ samarbejde 
med Varde Kommune, både Byrå-
det og forvaltningen, styrkes og 
videreudvikles til gavn for med-
lemmerne. 

 

 At Varde Lærerkreds lykkes med 
at indgå en lokal arbejdstidsaftale 
med Varde Kommune, helst med 
ressourcebinding, uanset resulta-
tet af OK18. 

 

 At Varde Lærerkreds´ samarbejde 
med tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanterne styrkes til gavn for 
medlemmerne. 

 

 At alle medlemmer, der henven-
der sig på kredsens kontor, ople-
ver et fagligt velfunderet og pro-
fessionelt kredskontor. 

 

 At overgangen til fuld implemen-
tering af den nye skole- og dagtil-
budsstruktur i Varde Kommune 
bliver håndteret på den bedst mu-
lige måde, herunder at sikre en 
jobgaranti for alle lærere. 

 

 At Varde Kommune holdes fast 
på, at den nye struktur skal med-
føre en styrkelse af kvaliteten af 
undervisningen gennem en sikring 
af skolernes økonomiske grundlag. 

 

OK18 

Efter indførelsen af Lov 409 tilbage i 

2013, har det været, og er stadig, en lang 

og sej kamp, for at genvinde fodfæste og 

indflydelse som fagforening både centralt 

og lokalt ift. arbejdstidsreglerne. Det ar-

bejde vil jeg gerne have muligheden for at 

fortsætte de næste 2 år. Målet er stadig-

væk, at vi skal have en kollektiv aftale om 

arbejdstid til erstatning af Lov 409, men 

pt. ser det mere end svært ud. De igang-

værende overenskomstforhandlinger er i 
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skrivende gået ind i den afgørende fase 

og timeglasset er ved at rinde ud. En kon-

flikt truer i horisonten og måske er der 

sendt konfliktvarsel, når dette læses. 

Kommer der en konflikt, er vi klar. Sam-

men er vi stærkest! 

Lokal arbejdstidsaftale 

Netop arbejdspresset og den manglende 

fleksibilitet som følge af de nuværende 

rammer for lærernes arbejdstid, er den 

helt store udfordring, vi står overfor.   

Uanset hvordan forhandlingerne om 

OK18 ender, må vi lægge alle kræfter i, 

for at opnå en lokal arbejdstidsaftale her i 

Varde Kommune. En aftale, der sikrer læ-

rerne den nødvendige tid og fleksibilitet 

til at løse deres opgaver. Det er altafgø-

rende, hvis vi fortsat skal kunne sikre kva-

liteten i undervisningen, gøre skolevæse-

net i Varde til en attraktiv arbejdsplads, 

der kan tiltrække uddannede lærere og 

udvikle og forbedre arbejdsmiljøet, så 

stress og langtidssygemeldinger undgås.  

Ny skole- og dagtilbudsstruktur 

Siden Byrådet vedtog den nye skole- og 

dagtilbudsstruktur i foråret 2017, har 

Varde Lærerkreds arbejdet hårdt på at 

sikre den bedst mulige overgang til den 

nye struktur samt sikre at det økonomi-

ske grundlag opretholdes, så målet om en 

styrkelse af kvaliteten i undervisningen 

nås, selvom den nye struktur ikke realise-

rede det ønskede rationale på 20 mio. kr.  

Det arbejde skal fortsætte i de kommen-

de 3 år, indtil den nye struktur er fuldt 

implementeret i skoleåret 21/22 og der er 

nok at tage fat på. Etableringen af de nye 

filialskoler, børnebyer og børnecentret i 

Årre med nye fælles skolebestyrelser og 

MED udvalg er allerede i fuld gang og 

fortsætter frem mod næste skoleår. I pe-

rioden frem til 21/22 skal den ny Frello-

skole bygges og en ny specialskole i Varde 

skal være klar i Sct. Jacobi Skoles lokaler 

til at modtage specialeleverne fra Tistrup 

Skole og Lykkesgårdskolen.  

Topstyring, læringsmålstyring, læ-

ringsplatforme og nationale test 

Andre væsentlige problemstillinger, der 

skal tages hånd om i den kommende pe-

riode er bl.a. den tiltagende topstyring af 

folkeskolen. Den kommer bl.a. til udtryk i 

lærernes dagligdag gennem kommunens 

massive satsning ift.  indførelse af læ-

ringsmålstyret undervisning, regeringens 

indførelse af de tvungne digitale lærings-

platforme og den tvungne brug af de na-

tionale test. Der skal arbejdes hårdt på, at 

få vendt styringskæden om, så mere af 

udviklingen af folkeskolen kommer nede-

fra i stedet. 

Med håbet om at få din stemme ved ge-

neralforsamlingen d. 8. marts i Næsbjerg-

hus. 

Næstformand, kongresdelegeret og sags-

behandler Flemming Lyhne. 
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Lisbeth L. Christensen 
Lærer - Ølgod Skole 

Jeg genopstiller til kreds-

styrelsen. Jeg er 45 år, bor 

i Agerbæk. Jeg arbejder 

som dansk- og naturteknologilærer i indskolin-

gen. Jeg er TR, næstformand i MED og sidder i 

skolebestyrelsen.  

Jeg har siddet i kredsstyrelsen de sidste 4 år, hvor 

jeg har været kursusansvarlig og pædagogisk 

ansvarlig I samarbejdet med nogle af de andre 

kredse og DLF. Jeg har desuden fået opgaver som 

sagsbehandler på tjenestemandspension og bar-

sel.  

Jeg vil gerne tage en periode mere i Kredsstyrel-

sen, fordi jeg synes, arbejdet er spændende og 

jeg vil gerne, hvis jeg kan være med til at gøre 

noget godt for lærernes arbejdsforhold og være 

med til at klæde TR´erne godt på til at gøre arbej-

det på skolerne. Desuden synes jeg, det er vigtigt, 

at vi lytter til medlemmerne og laver vores med-

lemsarrangementer, så det bliver interessant og 

vedkommende. 

____________________________________ 

Pia Jessen 
Børnehaveklasseleder - 
Horne Skole 

I skrivende stund kender vi 

ikke resultatet af OK 18. 

Det er næppe forbi gået 

nogen, at respekten for fagbevægelsen og her-

med den danske model endnu engang er sat un-

der pres. Jeg ønsker, at genopstille til kredsstyrel-

sen i Varde Lærerkreds hvor jeg vil yde mit til, at 

vi som faglig organisation er med til at sikre ind-

flydelse på noget så vigtigt som vores arbejdsliv. 

Jeg har været med i kredsstyrelsen i 2 valgperio-

der og håber på Jeres stemmer.  

Lars Jytzler 
Lærer - Thorstrup Skole 
 
Mit navn er Lars Vestergaard 

Jytzler, og jeg stiller op til po-

sten som Kredsstyrelsesmed-

lem i Varde Lærerkreds. Jeg er 42 år gammel og 

har været lærer siden 2001. De første 10 år af mit 

lærerliv arbejdede jeg på Gårde Skole.  

På Gårde skole var jeg TR-sup i 6 år og AMR. I 

2009-2010 har jeg også været MED-Underviser i 

Varde Kommune, samtidig var jeg også AMR-

suppleant i Hoved-Med udvalget.  

Siden 2011 har jeg været lærer på Thorstrup Sko-

le i Sig, hvor jeg har været TR siden nytåret. Ved 

sidste generalforsamling i Varde Lærerkreds blev 

jeg stemt ind som suppleant, og jeg har siden 1. 

januar 2017 været medlem af kredsstyrelsen i 

Varde Lærerkreds. I øjeblikket gennemgår jeg 

DLF’s organisationsuddannelse, som jeg afslutter 

september 2018. 

Skolereformen betyder, at vores arbejdsmiljø, 

både det fysiske og psykiske er kommet under    

pres. En vigtig forudsætning for at sikre et godt 

arbejdsmiljø i fremtiden kræver sammenhold og 

åbenhed i vores forening. Information til alle 

kredsens medlemmer er vigtigt i disse år. Vi skal 

stå sammen som en enhed, og derfor skal infor-

mationen og kommunikationen mellem kredsen, 

TR og det menige medlem løftes til et højere ni-

veau, og i denne proces vil jeg gerne gå forrest. 

Varde Lærerkreds har det sidste halve år været 

synlige på de sociale medier. Der er taget emner 

op, som man har kunnet diskuterer på lærervæ-

relserne. Det er utroligt vigtigt, at vi holder gang i 

de politiske samtaler, og at vi som forening hele 

tiden udvikler os. Vi må erkende, at foreningen 

generelt ikke længere kun udvikles fra toppen, 

men med lov 409 kommer forandringerne fra de 
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menige medlemmerne, også dem fra Varde Læ-

rerkreds, og spredes som ringe i vandet. 

Kun med solidariske løsninger, kan vi sikre et godt 

arbejdsmiljø. En stor udfordring bliver på sigt, om 

vi samtidig kan finde individuelle løsninger, der 

skaber et fleksibelt arbejdsliv, som vi jo alle dy-

best set ønsker.  

En særdeles vigtig opgave bliver at kæmpe for og 

synliggøre, at god undervisning kræver gode for-

beredelsesmuligheder, effektivt teamsamarbej-

de, gode fysiske rammer, god skoleledelse, rele-

vant efteruddannelse, tidssvarende undervis-

ningsmaterialer osv.  

Som situationen pt. ser ud i Varde kommune 

bliver der ingen lokal arbejdstidsaftale. Rammer-

ne skal nu drøftes lokalt på den enkelte skole. 

Dette stiller endnu større krav til samarbejdet 

mellem lærerkredsen, tillidsrepræsentanter og 

ikke mindst skolens AMR-repræsentanter og sko-

lens ansatte. I  lærerkredsen har vi et stort ansvar 

for at klæde TR og AMR på til denne opgave.   

Jeg vil arbejde for, at Varde Lærerkreds fortsat er 

en engageret fagforening, der søger indflydelse 

og dialog i alle relevante fora, fx MED-udvalg, 

skolebestyrelser, fagligklub, medlemsmøder, 

samt påvirke den politiske dagsorden. Endvidere 

skal vi fortsat forsøge at komme i en konstruktiv 

dialog med skoleforvaltningen, politikere, skole-

ledere og andre interessenter.  

Jeg tror, jeg kan være med til at præge denne 

udvikling positivt, hvis jeg bliver stemt ind i kred-

sen.  

Derfor håber jeg at blive stemt ind d. 8/3 ved 

generalforsamlingen. 

 

 

__________________________________________________ 

Bjarne Alsaker 
Lærer - Blåbjergskolen 

Jeg genopstiller til kreds-

styrelsen. I kredsstyrelsen 

er jeg kredsens arbejdsmil-

jøansvarlige, jeg sidder i 

det forpligtende kredssamarbejde for at forbedre 

arbejdsmiljøet for lærerne. Jeg er uddannet til-

lidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, 

og jeg finder arbejdet i Varde Lærerkreds interes-

sant og vigtigt.  

Når vi ser på lærernes arbejdsliv, er der ingen 

tvivl om, at fokus på arbejdsmiljø stadigt bliver 

mere vigtigt. Jeg vil derfor arbejde for en øget 

indsats for at uddanne arbejdsmiljørepræsentan-

ter, således at samarbejdet med tillidsrepræsen-

tanter kan udvikles og styrkes, for derved at sikre 

bedre forhold for lærerne på skolerne. 

Et andet vigtigt område er arbejdsdagens påvirk-

ning gennem ikke planlagte opgaver, som vikar-

timer. Jeg vil arbejde for, at der i Varde Kommune 

bliver indgået en arbejdstidsaftale, hvor de enkel-

te arbejdsopgavers omfang og placering bliver 

synlige, idet omfanget bliver tids fastsat på opga-

veoversigten. 

Det er ligeledes vigtigt at lærerne gives mulighed 

for efteruddannelse. Jeg vil i kredsen arbejde for, 

at alle får tilfredsstillende forhold til efteruddan-

nelse. 
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Skriftlig beretning 
På talerstolen ved sidste års generalforsamling 

stod vi midt i en høringsproces i forbindelse med 

Byrådets forslag til ny skolestruktur. Det havde 

været en langstrakt proces med inddragelse af 

kommunens borgere, bestyrelser, MED-udvalg, 

elever og faglige organisationer.  

I dag er situationen den, at imens vi venter, for-

bereder vi implementeringen af den nye skole- og 

dagtilbudsstruktur byrådet besluttede sidste for-

år. 

Skolestruktur 

Et godt spørgsmål er, om inddragelsen af skole- 

og dagtilbudsområdets interessenter har gjort en 

forskel? I Varde Lærerkreds mener vi, borgerind-

dragelsen har været vigtigt.  Men kvalificerede 

borgerinddragelsen beslutningen? Kunne borger-

ne finde deres fingeraftryk i beslutningen? Hvis vi 

ser på kommunalvalget, virkede det ikke sådan. 

Den vedtagne skolestruktur fyldte rigtig meget, 

og fronterne blev trukket tydeligt op på, hvem 

der stod bag forliget, og hvem der stod udenfor. 

Og det gør den stadigt. 

Forligspartierne 

lancerede ellers 

den nye struk-

turreform med, 

at der var lyttet 

til borgerne. 

Politikerne var 

blevet enige 

om en struktur, 

der tog sit ud-

gangspunkt i 

lokalsamfunde-

nes krav om 

nærhed. Skoler 

og dagtilbud skulle bevares for enhver pris.  

Billum Skole var der dog bred enighed om at luk-

ke, da man lokalt havde givet udtryk for, at man 

ønskede sig en friskole i stedet for det kommuna-

le tilbud. Det skulle senere vise sig, at borgmeste-

ren endda var meget villig til at tilbyde friskolebe-

styrelsen de kommunale bygninger, hvilket betød 

at afviklingen af Billum Skole blev noget forceret 

for både elever, forældre og medarbejdere. Men 

beslutningen om, at fordele elever og medarbej-

dere på Blåvandshuk Skole og Janderup Skole 

allerede fra dette skoleår, mener jeg, var den 

rigtige, set i lyset af friskolens indtog allerede fra 

august 2017. 

Det skulle dog vise sig, at feststemningen og glæ-

den over at have bevaret det lokale dagtilbud og 

den lokale skole fortonede sig, og tømmermæn-

dene begyndte at melde sig, da det gik op for 

folk, hvad det ville sige at være børneby, eller 

filialskole under en hovedskole? Eller hvad det 

ville betyde, at dagtilbuddet mistede sin grundtil-

deling og skolernes tildelingsmodel stadig var i 

spil? Eller hvad konsekvensen af minimumselevtal 

for grundskole og overbygningsskole ville betyde 

for den lokale skoles fremtidige eksistens? Æn-

dringerne implementeres fra august 2018.    

Strukturbeslutningen i Varde by indebar en luk-

ning af Sct. Jacobi Skole og Brorsonskolen. Til 

gengæld skulle opføres en ny skole ved fritidscen-

teret til 2/3 dele af Sct. Jacobi Skoles elever og 

alle eleverne fra Brorsonskolen. Den sidste tred-

jedel af eleverne tilgår Lykkesgårdsskolen. Sct. 

Jacobi Skole åbner igen, men denne gang som 

kommunens nye specialskole med specialklasse-

eleverne fra Tistrup Skole og Lykkesgårdsskolen. 

Ændringerne implementeres fra august 2021. 

Som lærernes fagforening har vi hele tiden været 

opmærksomme på, at lærernes holdninger til, 

hvordan den nye skolestruktur skulle se ud, vil 

være meget forskellige! Hvordan skulle Varde 

Lærerkreds kunne anbefale et frem for noget 

andet, hvis medlemmernes holdninger er delte? 
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 I Varde Lærerkreds har vi valgt at sætte fokus på 

3 opmærksomhedsfelter: 

Det første opmærksomhedsfelt er, at Varde 

Kommunes samlede udgifter til skolevæsnet for-

delt pr. elev ligger i den ”dyreste” tredjedel på 

landsplan. De kommuner, vi sammenligner os 

med i lokalområdet, ligger alle under udgiftsni-

veauet i Varde Kommune. Men ser vi på Varde 

Kommunes udgifter til undervisning fordelt pr. 

elev, ligger vi under landsgennemsnittet.  

Siden indførelsen af folkeskolereformen i 2014 i 

Varde Kommune underviser lærerne i gennem-

snit 3 timer mere pr. uge. Ifølge trivselsmålingen 

fra 2016 peger lærere på, at de presses i forhold 

til kvantitative og følelsesmæssige krav i arbejdet. 

Det får konsekvenser for kvaliteten af lærerar-

bejdet. 

Kommunen har ved flere lejligheder fremført at 

bygningsmassen på skoleområdet har et kæmpe 

vedligeholdelsesefterslæb, samtidig med at 

kommunen topper statistikker over antal kva-

dratmeter pr. elev.  

Hvis kommunen ikke kan afse flere midler til sko-

leområdet, skal der ske en budgetmæssig omfor-

deling fra anlæg mod drift, så midler i højere grad 

målrettes undervisning. Følges denne målsætning 

politisk ville det få konsekvenser for skolestruktu-

ren, og rammerne for lærerarbejdet kunne der-

ved forbedres. I Varde Lærerkreds kan vi ikke få 

øje på det provenu den nye skolestruktur skulle 

udløse, som skal geninvesteres i skole- og dagtil-

budsområdet for at skabe øget kvalitet i opgave-

løsningen og i de fysiske rammer. Vi er tværtimod 

bekymrede for, om vi kan fastholde den nuvæ-

rende kvalitet, hvis politikerne fastholder, der i en 

ny tildelingsmodel skal sendes penge til dagtil-

budsområdet til en forebyggende indsats. 

Et andet opmærksomhedsfelt i Varde Lærerkreds 

har været etableringen af børnebyerne. Vi har 

talt imod konstruktionen, fordi vi mener, kom-

pleksiteten i det økonomiske grundlag, det fal-

dende børnetal, den reducerede ledelsestid og de 

mange fagligheder vil udfordre lærere og pæda-

goger i at løse deres opgaver kvalificeret.  

Et tredje opmærksomhedsfelt retter Varde Læ-

rerkreds mod elever med særlige behov. Special-

klasseafdelingerne på Lykkesgårdsskolen og på 

Tistrup Skole er de senere år kun blevet større. 

Det viser sig, at der er mange elever, der ikke kan 

være i de tilbud almenskolen rummer. Derfor 

mener vi i Varde Lærerkreds, at specialklasseræk-

ker bør bindes op på almenskoler, så specialklas-

seelever kan integreres i almenundervisningen, 

der hvor det giver mening. Vi kan konstatere poli-

tikerne tænker anderledes, men må også erken-

de, at de rammer specialklasseafdelingerne tilby-

des i dag ikke er holdbare, hvorfor en specialskole 

selvfølgelig vil være en forbedring på det felt.  

Skole og velfærd 

Når vi ser tilbage på skole-

strukturdebatten op til 

byrådsbeslutningen i maj 

og under kommunalvalg-

kampen, kan vi konstate-

re, at den lokale skole 

betyder rigtig meget for 

borgerne i Varde Kommu-

ne. Det vises både i for-

hold til borgernes enga-

gement, men også når vi 

ser på andelen af forældre, der vælger at sende 

deres børn i en folkeskole i Varde Kommune. 

Under 10 % af børn i den skolepligtige alder sen-

des i friskole i Varde Kommune, mens tallet er 

dobbelt så stort i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

En velfungerende folkeskole med stor opbakning 

i befolkningen, mener vi i Varde Lærerkreds, er 

grundlaget for det samfund, som kendetegner 

det Danske, både i forhold til dets demokratiske 

selvforståelse, men også i forhold til det vel-
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færdspolitiske med fokus på et socialt sikker-

hedsnet for samfundets svageste og ikke mindst 

gratis uddannelse til alle.  

Derfor engagerer fagbevægelsen sig også i 

spørgsmålet om at fastholde en stærk folkeskole, 

fordi det først og fremmest er fagbevægelsens 

medlemmer, der vælger folkeskolen til! Som bi-

drag til skoledebatten udgav 3F, FOA og DLF bo-

gen ”Fællesskabets skole”, hvor 14 personlighe-

der fortæller om den periode i livet, de alle har til 

fælles, tiden i folkeskolen, og hvad den har bety-

det for dem som menneske, både fagligt og soci-

alt. Folkets skole handler om sammenhængskraft 

og om at skolepolitik er alt for vigtigt til at overla-

de alene til politikere.  

Derfor handler det at være medlem af en fagfor-

ening om andet end løn og arbejdsforhold. Når 

velfærdsstaten er til debat, når velfærdsydelser 

står for fald eller når velfærdsprincipper afskaffes 

til fordel for skattelettelser for samfundets bedst 

stillede eller for stramninger i flygtningepolitik-

ken, så er det vigtigt at fagbevægelsen står fast 

på grundværdierne i et velfærdssamfund og hol-

der de siddende politikere fast på deres valgløf-

ter. Derfor deltog Danmarks Lærerforening og 

Varde Lærerkreds i det landsdækkende initiativ 

”Danmark for Velfærd”, hvor ca. 3000 tillidsfolk 

den 4. oktober mødtes i Odense, som forberedel-

se til den kommende kommunale valgkamp, for 

at udtrykke fagbevægelsens bekymring for sta-

tens stramme økonomistyring af kommunernes 

økonomi og dermed deres serviceniveau og 

handlemuligheder.  I Varde Kommune samledes 

den lokale fagbevægelse den 7. november til et 

landsdækkende arrangement, der lokalt udmøn-

tedes i en mindre demonstration foran rådhuset, 

hvor der var mulighed for at møde de lokale poli-

tikere med taler til støtte for den danske vel-

færdsmodel og en anerkendelse af den økonomi-

ske skruestik kommunerne holdes i! 

Det viste sig igen i år, at budgetaftalen for 2018 

mellem staten og kommunerne blev en gyser. I 

Varde Kommune er vi afhængige af flere puljer, 

der på forskellige parametre skal sikre udlignin-

gen mellem rige og fattige kommuner. Grund-

læggende har politikerne sikret en fornuftig øko-

nomi set i forhold til de udfordringer vi har med 

kommunens demografiske udfordringer med et 

faldende skattegrundlag til følge. Der skal ikke så 

meget til før læsset vælter, og i denne omgang 

handlede det om en befolkningstilvækst på ca. 

200 mennesker, som betød vi ikke kunne tilgode-

ses af puljen til kommuner med faldende indbyg-

gertal. Det betød et manglende tilskud på 30 mio. 

pr. år. Og da der yderligere var et mindre under-

skud i kommunens finanser, bl.a. øgede udgifter 

til sygehusvæsnet i regionen, fik direktionen til 

opgave at udarbejde et Effektiviserings- og priori-

teringskatalog på godt 60 mio., hvoraf de 45 mio. 

skulle realiseres årligt.  

Den 8. september indgik Venstre, Dansk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti et budgetfor-

lig for perioden 2018-2021. Økonomi- og Er-

hvervsudvalget besluttede følgende 3 målsætnin-
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ger for det fremadrettede budgetarbejde. Skat og 

grundskyld skulle fastholdes på samme niveau. 

Anlægsniveauet skulle være på mindst 80 mio. og 

kassebeholdningen på 125 mio. med enkelte 

udsving pga. det vedtagne skolebyggeri. Spareka-

talogets konsekvenser på skole- og dagtilbudsom-

rådet skal findes i forvaltningen, skoletandplejen 

og ved at børn i dagpleje/ vuggestue sendes en 

måned tidligere i børnehave. Ved nettodriftsbe-

sparelser fundet ved den nye skole- og dagtil-

budsstruktur, forudsættes at pengene føres tilba-

ge til området. I Varde Lærerkreds vil vi fortsat 

have fokus på, at pengene bruges på drift og ikke 

på anlæg. Vi fastholder det slogan, vi fremførte 

under skolestrukturdebatten i samarbejde med 

skolelederne, skolebestyrelserne og Bupl! Hvad 

nytter det, at man redder den lokale købmands-

butik, hvis der ikke er råd til varer på hylderne! 

Og hvad nytter det at redde den lokale skole, hvis 

det bliver på bekostning af en økonomisk ramme, 

lærere kan drive fornuftig undervisning for! 

Arbejdstid  

I Varde Kommune skal der sættes fokus på inve-

stering i undervisning. Fokus i strukturdebatten 

har længe været på at bevare den lokale skole, og 

beslutningen om at bygge en ny skole! Kvalitet i 

skolevæsnet blev i processen oversat til et nær-

hedsprincip, mens kvalitet i undervisningen 

åbenbart bliver taget for givet! Men med de ar-

bejdsvilkår lærere bydes i folkeskolen i dag, både 

med hensyn til en større undervisningsmængde 

og de mange forskelligartede opgaver, der er 

knyttet til undervisningsopgaven, er det uforståe-

ligt, at de forsøges løst med arbejdstidsregler, der 

hører industrisamfundet til, sanktioneret af det 

politiske niveau, for at kunne finansiere en folke-

skolereform. 

Det kan vel ikke undre hverken Kommunernes 

Landsforening eller Moderniseringsstyrelsen, når 

en overenskomst presses ned over hovedet på 

lærerne uden hensyn til det danske aftalesystem 

på arbejdsmarkedet, at lærerne vender blikket 

mod privatskolerne, der ikke på samme vis lader 

sig regulerer af en arbejdstidslov. 17000 lærere 

har forladt folkeskolen, så det er ikke så mærke-

ligt, at kommunerne står med et rekrutterings-

problem. Personaleomsætningen i kommunerne 

er steget kraftigt på lærerområdet.  

I en undersø-

gelse foreta-

get af Dan-

marks Lærer-

forening, ”Læ-

rerarbejdsliv 

2017”, er ho-

vedkonklusio-

nen, at de 

vigtigste fak-

torer i lærerarbejdet handler om, at eleven er 

centrum for et godt arbejdsliv, hvor elevernes 

sociale og faglige udvikling er afgørende.  

Når balancen i kerneopgaven skrider fra den al-

mene dannelse over mod en ny faglighed, der 

skal kunne testes, og som ikke er funderet i lære-

rens faglighed eller behov, men er politisk beslut-

tet, sker der en afprofessionalisering af lærerpro-

fessionen. Læringsplatformen sammen med den 

læringsmålstyrede undervisning risikerer at føre 

til standardisering og ensretning, og at undervis-

ningen indsnævres til det let målbare. Det kan på 

den korte bane give mening i forhold til ”de rigide 

rammer” lov409 sætter for lærerarbejdet, at un-

dervisningen bliver en standardvare, men næppe, 

hvis det skal lykkes at komme i mål med, at ele-

verne skal blive den bedst uddannede generation 

nogensinde! Lærerne finder ikke, at de nye ram-

mer understøtter dem i at kunne skabe god un-

dervisning, og slet ikke i forhold til kravet om 

øget samarbejde med forældre og andre fagper-

soner. Forældresamarbejdet er betydeligt udfor-

dret med læreres faste arbejdstider fra 7.30 til 

15.30. Det harmonerer slet ikke med forældres 

generelle høje krav til skolernes service. Spørgs-



 14 Varde Lærerkreds generalforsamling 2018 

målet er jo, om det er urimelige høje krav, der 

bliver stillet, hvis folkeskolen stadig skal være et 

førstevalg! 

I Varde Lærerkreds oplever vi, at Lov 409 og Fol-

keskolereformen har udfordret tilliden til syste-

met og dermed også til kommunen som arbejds-

giver. Lærerne oplever en ”top-down” styring, 

hvor der er gået ”projektitis” i forhold til nye til-

tag, reformer og krav. Lærernes ønske om ar-

bejdsro til det væsentlige, som stadig må være 

undervisning af eleverne, negligeres, alt er mu-

ligt, det er kun et spørgsmål om ledelse. Men 

lærerne mangler lokal og tydelig ledelse. Struk-

turreformer i kommunerne skaber større og stør-

re ledelsesenheder, også i Varde Kommune, hvor 

ledelse opleves som fraværende, både fagligt og 

geografisk. Tingene hænger ikke sammen, når 

kommunen fastholder en arbejdstidslov, som 

fordrer en løbende dialog mellem medarbejdere 

og ledere, men som flere medarbejdere efter-

spørger, da den ikke finder sted.  

Medarbejderne oplever en uddelegeret magtes-

løshed, når opgavemængden er stigende, mens 

tiden til at løse dem holdes konstant. Selv et 

stærkt, fagligt og socialt samarbejde kolleger 

imellem bliver udfordret, når der opleves et le-

delsestomrum, hvor teamet påføres ledelsesop-

gaver, der i højere grad har fokus på regulering af 

medarbejderes arbejdstid frem for fokus på ker-

neopgaven. 

Undersøgelser viser igen og igen at medarbejdere 

i det offentlige drives af begrebet ”Public service 

motivation”. Det betyder, at offentlige ansatte 

har valgt et arbejde, hvor de ønsker at gøre en 

forskel for den enkelte borger eller for den enkel-

te elev og gerne for en løn de kan leve af. Derfor 

kan det være svært at forstå, at vores arbejdsgi-

vere til stadighed har fokus på løn, som det vig-

tigste personalepolitiske styringsværktøj. Kom-

munerne fastholder ønsket om yderligere brug af 

lokalløn og helst forhandlet af den enkelte med-

arbejder. Strategien er fortsat ”del og hersk” og 

helst med organisationerne sat uden for døren.  

I Varde Lærerkreds og i Danmarks Lærerforening 

fastholder vi en fælles lønprofil for vores med-

lemmer, og at vi skal have en arbejdstid, der er 

forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter, og 

som ikke er dikteret ved et lovindgreb fra Christi-

ansborg og som understøtter vores kerneopgave, 

at give eleverne en undervisning, der lever op til 

kravene i folkeskoleloven. 

Arbejdsgrupper i forbindelse med im-

plementering af skolestrukturen. 

I Varde Kommune er der nedsat arbejdsgrupper 

til det forberedende arbejde med at implemente-

re den nye skolestruktur. Varde Lærerkreds del-

tager i arbejdet på flere områder.  

Arbejdet med at udarbejde et nyt forslag til Sty-

relsesvedtægter for skoleområdet afsluttedes før 

jul, og høringssvarene er allerede indsendt og er i 

gang med at blive politisk behandlet. Reviderin-

gen af styrelsesvedtægten var nødvendig pga. 

etableringen af børnebyer i den vedtagne nye 

skolestruktur. Konsekvensen har været, at der 

skulle beskrives rammer for oprettelse af fælles-

bestyrelser for skole og dagtilbud. Ud fra de be-

skrevne rammer har de nuværende skolebesty-

relser skulle udtale sig om deres ønsker for sam-

mensætning af nye bestyrelser. Varde Lærer-

kreds` anbefaling er, at bestyrelsernes sammen-

sætning nødvendigvis skal være repræsentativt i 
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forhold til skoleenhedens forskellige afdelinger, 

både for brugere og ansatte. Derfor foreslår vi, 

der vælges medarbejderrepræsentanter på alle 

skoleenhedens afdelinger. 

I valgkampen har der været en del polemik om 

skolernes tildelingsmodel. Kritikken har gået på, 

at det er svært, næsten umuligt, at mene noget 

om kvaliteten ved den nye skolestruktur, så læn-

ge der ikke er udarbejdet en gældende tilde-

lingsmodel. I Varde Lærerkreds følger vi udarbej-

delsen af en ny tildelingsmodel, som i højere grad 

end tidligere skal reguleres af skolernes socio-

økonomiske tal. Varde Lærerkreds er enige i det 

synspunkt, at bruges der tid og resurser på at 

finde de enkelte skoledistrikters socioøkonomiske 

tal, skal de også bruges i en kommende tilde-

lingsmodel. Men det giver ikke mening at beslut-

te en skolestruktur, der ikke understøttes af den 

besluttede tildelingsmodel. Derfor skal en kom-

mende tildelingsmodel balanceres mellem store 

og små enheder, og det betyder, de små enheder 

forfordeles i forhold til de store skoler, fordi det 

er dyrere at drive små enheder! I Varde Lærer-

kreds fastholder vi, at det ikke er skoledelen, der 

skal finansiere de ufinansierede små dagtilbud, 

hvor det politisk er bestemt, de mister deres 

grundtildeling i den nye struktur! Her er der fort-

sat en uløst problemstilling! 

Det er ingen hemmelighed, at vi i vores hørings-

svar til ny skole- og dagtilbudsstruktur specifikt 

gjorde indsigelse imod politiske beslutninger, som 

betyder, at medarbejdere i kortere eller længere 

tid overlades i uvished om deres fremtidige jobsi-

tuation. Vi kan konstatere, at politikerne ikke 

lyttede, men besluttede et firårigt vakuum for 

medarbejdere, elever og forældre på skolerne i 

Varde By, for specialklasseeleverne på Lykkes-

gårdsskolen og for Tistrup Skole. I Varde By – 

arbejdsgruppen arbejder vi med den overordne-

de proces, koordinering, spørgsmålet om jobga-

ranti til medarbejderne og nye skoledistrikter. 

Arbejdsgruppen fortsætter frem til 2021. 

Der er også nedsat en arbejdsgruppe, der arbej-

der specifikt med forhold gældende for Frellosko-

len. I gruppen er politikere, forældre, medarbej-

dere, ledere og forvaltning repræsenteret. Her er 

en løbende orientering om byggeriet, om udar-

bejdelse af det pædagogiske grundlag, som byg-

geriet skal tage sit udgangspunkt i, og om delta-

gelse i inspirations-skolebesøg. Arbejdsgruppens 

arbejde fortsætter frem til skolens åbning august 

2021.   

Den nye skolestruktur blev besluttet før kommu-

nalvalget 2017. Intet tyder på det politiske grund-

lag for beslutningen har flyttet sig i det nye byråd, 

selvom udvalget for ”Børn, læring og job”, ud 

over at have skiftet navn, har fået ny formand og 

en række nye medlemmer. Venstre, Dansk Folke-

parti og Det Radikale Venstre, som er grundlaget 

for skolestruktur beslutningen udgør stadig et 

solidt flertal. Venstre har dog i valgkampen frem-

ført at beslutningskompetencen i flere spørgsmål 

i højere grad skal tildeles den lokale skole. I Varde 

Lærerkreds håber vi, det betyder, skolerne selv 

kan vurdere, om der ønskes at forsætte med de 

lange skoledage, hvis der lokalt findes andre og 

bedre løsninger. På samme vis kan vi håbe, det 

også bliver skolebestyrelserne, der beslutter 

kommende skole- og fællesbestyrelsers sammen-

sætning, så det bliver muligt at fastholde det 

lokale engagement.  

Under valgkampen kom også frem, at situationen 

for Ansager Skoles overbygning måske skulle 

genovervejes efter valget i det nye byråd. Med de 

gældende regler vil Ansager Skole få umådelig 

svært ved at fastholde sin overbygning. Overve-
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jelserne må gå på, om det er fornuftigt for kom-

munen at nedlægge en skoles overbygning i et 

område, hvor forældre og elever givetvis vil væl-

ge en anden kommunes skoletilbud. Skal det væ-

re prisen, der bliver afgørende eller det skoletil-

bud, vi som lokalsamfund ønsker at give kommu-

nens børn og unge! Det bliver et vigtigt politisk 

valg, der sætter perspektiver for fremtidens sko-

levæsen! 

Medindflydelse og medbestemmelse 

I 2016 blev revide-

ringen af vores Lo-

kalaftale for Medind-

flydelse og medbe-

stemmelse i Varde 

Kommune færdig-

forhandlet. Med den 

nye aftale er der sat 

et yderligere fokus 

på arbejdsmiljøet, 

hvilket vi i Varde 

Lærerkreds under-

støtter ved at inkludere skolernes arbejdsmiljøre-

præsentanter i vore årlige kursusaktiviteter for 

tillidsrepræsentanterne. Det er vigtigt at vore 

tillidsvalgte kvalificeres til at identificere og for-

bedre arbejdsmiljøet på de områder vi organise-

rer.  

Et andet område, hvor lokalaftalens bestemmel-

ser bliver flittigt brugt, er i spørgsmålet om det 

lokale MED.-udvalgs sammensætning. Det er 

blevet meget aktuelt i forhold til organisations-

ændringerne i ”Børn og Familie”, på Jobcenteret 

og i forbindelse med strukturændringerne for 

Skole- og dagtilbudsområdet. Det er vigtigt, at 

der lokalt drøftes optimale muligheder for sam-

mensætning af et MED.-udvalg, der både bliver 

funktionsdygtigt og repræsentativt, hvis medar-

bejderne skal have ejerskab og opleve, de får reel 

medindflydelse og medbestemmelse på deres 

arbejde. Kan der ikke lokalt findes en løsning, må 

der fra medarbejderside tages initiativ til at sende 

opgaven videre til HovedMED-udvalget, der her-

efter må træffe en afgørelse. 

Selvom vi i en årrække i Varde Kommune har haft 

fokus på at kompetenceudvikle tillidsvalgte og 

ledelse til at varetage deres funktioner i det loka-

le MED-udvalg, er det fortsat vigtigt, at vi som 

forening kvalificerer vore egne folk til bedst mu-

ligt at varetage medarbejdernes interesser på 

forvaltningen, på Jobcenteret og ude på skolerne. 

At skabe gode rammer for konsulenter, tale-

hørelærere, UU-vejledere og lærere er væsent-

ligt, hvis vi skal løse de særlige udfordringer, der 

ligger i undervisningsopgaven, så eleverne får den 

bedst mulige skolegang. 

På FællesMED- og HovedMED-udvalgsniveau har 

der været fokus på, at udvalgene på et så tidligt 

tidspunkt som muligt inddrages i de overvejelser, 

der går forud for politikernes senere budgetlæg-

ning. Det betyder, at de budgettal forvaltningen 

udarbejder til politikerne pba. af kommunens 

regnskab og budgetforhandlingerne i staten, 

samtidigt tilgår MED-udvalgene på sektor og Ho-

vedudvalgsniveau. Derved håber vi i højere grad 

at kunne dagsordensætte og kvalificere lokalpoli-

tiske spørgsmål, for dermed at påvirke de politi-

ske beslutningsprocesser, der foregår op til og 

under budgetforhandlingerne i kommunen. 

Det er ikke kun i forhold til de kommunale bud-

getter Varde Lærerkreds forsøger at øve indfly-

delse. Vi har løbende kontakt til lokalpolitikerne, 

hvor vi drøfter synspunkter og løsningsmulighe-

der ift. aktuelle skolepolitiske spørgsmål. Det vil 

vi fortsat gøre i det nye byråd. Kontakter foregår, 

hvor vi inviterer personer, eller partigrupper til 

møder på kredskontoret. Vi har ligeledes kontak-

tet lokalpolitikerne skriftligt, hvor vi har redegjort 

for Varde Lærerkreds` holdninger og anbefalinger 

til budgetforhandlinger, skolestruktur, medarbej-

deres ytringsfrihed og nuværende overenskomst-

forhandlinger. I vore skriftlige henvendelser har vi 
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ved flere lejligheder udtalt os sammen med de 

lokale tillidsrepræsentanter. Det er sket i forbin-

delse med budgetforhandlinger, hvor politikerne 

kunne vælge besparelser, der ville betyde yderli-

gere pres på lærernes undervisningsopgave, og 

det er sket i forhold til situationer, hvor tillidsre-

præsentanter og kolleger har oplevet begræns-

ninger i deres ytringsfrihed, hvor ledelsen har 

udvist større interesse for formen, ytringen er 

givet i, end for ytringens indhold. I FællesMED-

udvalget har skolechefen i den forbindelse be-

kræftet, at kritik altid skal være velkommen, da 

det kan være med til at kvalificere ledelsesbe-

slutninger. 

Lokale medlemsaktiviteter 

I efteråret afholdt Varde Lærerkreds den sidste af 

dette års to medlemskonferencer. Den foregik på 

foreningens kursusejendom Sinatur Hotel Skar-

rildhus. Formålet med konferencerne er at styrke 

sammenholdet blandt medlemmer af Varde Læ-

rerkreds både fagligt og socialt. Til denne konfe-

rence havde vi inviteret Kenneth Nielsen hoved-

styrelsesmedlem og formand for Esbjerg Lærer-

forening til at give et indspark til OK18 og andre 

aktuelle skolespørgsmål. Lørdag formiddag fik 

konferencen besøg af Jeppe Søe, der er Journa-

list, forfatter og ikke mindst forælder til et barn, 

der går i folkeskolen. Under overskriften ”Den 

taktfaste skole” gav Jeppe Søe sit syn på, om et 

samfund, der står på ”Grundtvigske tanker”, ikke 

fortjener en skole, der tager sit udgangspunkt i de 

danske skole- og dannelsestraditioner frem for i 

den angelsaksiske, der er præget af en ensidig 

forberedelse til arbejdslivet (Curriculum-

tænkningen fra England og USA).      

Kredsstyrelsen har besluttet og planlagt den næ-

ste medlemskonference på Skarrildhus den 14.-

15.09.2018. Medlemmer får også tilbudt hoved-

foreningens ”Åbne kurser”. Når de tilbydes, ori-

enteres medlemmerne gennem deres lokale til-

lidsrepræsentant og tilmeldingen sker gennem 

Varde Lærerkreds. Det næste ”Åbne kursus”  

finder sted i marts måned. 

Den 22. feb. 2018 afholdt vi et møde vedrørende 

overenskomstansattes pensionsforhold. Mødet 

blev planlagt, som et resultat af Varde Lærer-

kreds` skolebesøg, hvor medlemmer udtrykte 

ønske om, at vi skulle tage emnet op. Derfor invi-

terede vi Lærernes Pension og DLF/a til oriente-

ring om pension og efterløn. I forbindelse med 

OK18 har vi ligeledes deltaget i skolers faglige 

klub møder, for at orientere om den aktuelle 

situation, og for at forklare de strategier, der 

ligger til grund for forhandlingerne.  

Initiativerne handler om at gøre Varde Lærer-

kreds synlig ude på skolerne og på de øvrige ar-

bejdspladser, vi organiserer. Det er vigtigt, at 

lærere, tale-hørelærere, UU-vejledere, mentorer 

og skolekonsulenter fortsat vælger at være med-

lem af Varde Lærerkreds. Det er vigtigt at fortæl-

le, at de rettigheder vi stadig har i forhold til syg-

dom, barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, seni-

ordage, barsel, 6. ferieuge og ferie i det hele ta-

get ikke er kommet af sig selv, men er rettigheder 

OK-fagforeninger, heriblandt Danmarks Lærer-

forening, har tilforhandlet ved tidligere overens-

komstforhandlinger. 

I Varde Lærerkreds organiserer vi 93 % af de 

kommunalt ansatte på vores overenskomst. Vi vil 

gerne organisere en endnu flere, derfor er vi me-

get opmærksomme på, at nye og gamle med-

lemmer oplever, at vi sammen med tillidsrepræ-

sentanterne ude på arbejdspladserne yder en god 

service, hver gang vores medlemmer står overfor 

problemer i forhold til deres arbejde, spørgsmål 
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til løn og overenskomst eller hvis der er brug for 

hjælp ved sygdom. 

Derfor er vi også meget opmærksomme på, at 

vore tillidsvalgte løbende bliver kompetenceud-

viklede både i regi af Varde Kommune, som ar-

bejdsgiver, men også til kurser arrangeret af Var-

de Lærerkreds og Danmarks Lærerforening. I 

Varde Lærerkreds budgetterer vi med 4 kursus-

dage for tillidsrepræsentanter og 1 til 2 kursusda-

ge for arbejdsmiljørepræsentanter. Lige nu er 

kredsstyrelsen ved at planlægge et TR/Amr-

kursus i foråret vedrørende proaktiv arbejde i det 

lokale MED-udvalg og faglig klub. 

I januar måned var TR og TR-sup. indkaldt til et 

halvdagsmøde med besøg af Gordon Ørskov 

Madsen, formand for Overenskomstudvalget i 

Danmarks Lærerforening, som orienterede om 

OK18 forhandlingerne. Bagefter introduceredes 

de tillidsvalgte for DLF InSite, som er navnet på 

foreningens nye kommunikationsplatform, og 

som gerne skal være fuldt funktionsdygtig i til-

fælde af konflikt. 

Siden sidste valggeneralforsamling er omstruktu-

reringen på kredskontoret afsluttet. Sagsbehand-

lingen varetages af kredsstyrelsen, hvor formand, 

næstformand og sekretær med sæde på kreds-

kontoret på Stausvej 30 i Varde, har ansvaret for 

den daglige medlemsservice. Den øvrige kreds-

styrelse løser opgaver indenfor deres ansvarsom-

råder, derudover inddrages de primært i fagpoli-

tiske spørgsmål.  

Et af det næste års større opgaver bliver at få 

implementeret den nye persondataforordning, 

hvor vi skal have beskrevet, hvorfor og hvordan vi 

håndterer personfølsomme oplysninger. Det bli-

ver en vurdering af, hvilke oplysninger det er 

vigtigt at arkivere for at kunne opretholde en 

kvalificeret medlemsservice. 

Omstruktureringen på kredskontoret og fasthol-

delse af medlemstallet betyder, vi kan fastholde 

de initiativer, som kredsstyrelsen besluttede for 2 

år siden, som skal styrke sammenholdet i for-

eningen gennem faglige og sociale arrangemen-

ter. Vi håber medlemmer vil benytte muligheden 

for at mødes med kolleger om fagpolitiske emner 

krydret med et socialt samvær.  

 

OK18  

I den skriftlige beretning vil OK18-

forhandlingerne holde fokus på Danmarks 

Lærerforenings overordnede mål for for-

handlingerne, mens den aktuelle situation 

bliver kommenteret i den mundtlige beret-

ning. 

Strategien for de igangværende forhandlin-

ger, har været at finde en fællesnævner for 

Forhandlingsfællesskabet, som alle organisa-

tioner kan bakke op om også i tilfælde af en 

konflikt. Erfaringerne fra 2013 viste tydeligt, 

at lærerne ikke igen skal stå alene i en ar-

bejdskamp, men at fagbevægelsen i samlet 

flok skal sætte trumf på kravene om en real-

lønsforbedring, en bekræftelse på at ”den 

betalte middagspause” er overenskomststof 

og at lærernes arbejdstid skal aftales mellem 

arbejdsmarkedets parter og ikke reguleres 

ved en lov vedtaget ved et regeringsindgreb. 

Dags dato er forhandlingerne på statens om-

råde brudt sammen, mens LC og KL forsøger 

at lande en aftale på det kommunale områ-

de. Men forhandlingerne er fra begyndelsen 

udfordret, fordi det normalt er staten, der 
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sætter den økonomiske ramme for forhand-

lingerne også på det kommunale område. 

Samtidig med er der også knasten, der hand-

ler om lærernes arbejdstid. De første møder 

vedrørende dette emne har ikke været opløf-

tende. KL har været uvillige til at byde ind 

med forslag, der kunne rokke ved ”hegnspæ-

lene” fra 2013.  

 

Det er netop ”hegnspælene”, der stiller læ-

rerne anderledes end alle andre kommunalt 

ansatte, og som Forhandlingsfællesskabets 

med en ”musketer-ed” vil have ændret. Læ-

rerne skal have arbejdstidsregler som er 

sammenlignelige med de øvrige kommunalt 

ansatte. Der skal indgås en arbejdsaftale mel-

lem KL og LC, der ikke stiller lærerne ringere, 

som det er tilfældet med Lov 409. Moderni-

seringsstyrelsen og regeringen skal ikke lyk-

kes med at finde besparelser på de offentlige 

ansattes overenskomster på 12,5 mia. Fagbe-

vægelsen skal stå sammen mod politisk ind-

blanding i overenskomstforhandlingerne. Lov 

409 skal væk, så den ikke får afsmittende 

virkning på de kommunalt ansattes øvrige 

overenskomster. Derfor er vi klar til en kon-

flikt, hvis det bliver nødvendigt! 

Under konflikten i 2013 blev stillet det retori-

ske spørgsmål ”Lærerne blev de første, hvem 

bliver de næste!” Pointen i Forhandlingsfæl-

lesskabet er, at ingen skal blive de næste! 

Derfor har man indgået en ”musketèr-ed”, så 

en samlet fagbevægelse, kan stoppe politi-

kernes indblanding i de offentlige overens-

komster.  

Sammen er vi stærkest. 
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Ledelsespåtegning 

 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2017 for Varde Lærerkreds og Varde Lærerkreds' særlige fond kreds 103. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med fondens vedtægter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2017. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-

retningen omhandler. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Varde, den 22. januar 2018 

 

 

Kim Jørgensen  Flemming Lyhne  Bjarne Alsaker 

Formand   Næstformand   

 

 

 

 

Lars Jytzler   Lisbeth Christensen  Pia Jessen   
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Den uafhængige revisors erklæringer  

 

Til bestyrelsen i Varde Lærerkreds og Varde Lærerkreds' særlige fond kreds 103 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Varde Lærerkreds og Varde Lærerkreds' særlige fond kreds 103 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatop-

gørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter fondens vedtægter. 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med fondens vedtægter. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærme-

re beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er 

uafhængige af selskabets i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-

BA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 

øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte 

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 

hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre det-

te. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-

information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 

en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 

revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 

det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 

beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-

fessionel skepsis under revisionen. Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-

mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om 

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
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lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 

eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Varde, den 22. januar 2018 

 

Din Revisor ApS 

Registreret revisionsselskab 

CVR-nr. 35 40 73 59 

 

 

Anders Bærentzen 

registreret revisor 

MNE-nr: 34273 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Årsrapporten for Varde Lærerkreds og Varde Lærerkreds' særlige fond kreds 103 for 2017 er aflagt 

i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr. 

Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen er artsopdelt og sammenligningstallene er budgettet for året. 

Indtægtskriterium: 

Indtægter og omkostninger er medtaget for almindelige periodiseringsprincipper i overensstemmel-

se med sædvanlig regnskabspraksis. 

Øvrige omkostninger 

Øvrige omkostninger omfatter omkostninger til frikøb af styrelsesmedlemmer, kontingentopkræv-

ning, reklame, administration, lokaler mv. 

Finansielle poster  

Finansielle indtægter og –omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og- omkostninger. 

Balancen  

Materielle anlægsaktiver  

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris.  

Alle anskaffelser bliver udgiftsført over resultatopgørelsen, med undtagelse af bygninger. 

Fortjeneste eller tab ved afståelse af driftsmateriel, indregnes i resultatopgørelsen under afskrivnin-

ger. 
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Tilgodehavender 

Vi optager tilgodehavender til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 

forventede tab efter vurdering af de enkelte debitor. 

Gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2017 
 

Indtægter: 2017 

 

Budget 

 

   Kontingent til kreds 103 1.940.371 

 

1.972.308 

Administrationsbidrag fra Særlig Fond 40.000 

 

40.000 

Revision Særlig Fond  10.000 

 

10.000 

Indtægt fra akutfonden 327.142 

 

398.200 

Indtægter i alt  2.317.513 

 
2.420.508 

 

   Udgifter: 

    

   Styrelsesudgifter, løn og frikøb 858.949 

 

862.100 

Regulering af tidligere afsat frikøb -135.488 

 

-135.488 

Styrelsesudgifter møder og kørsel 67.216 

 

86.000 

Sagsbehandler 335.294 

 

320.260 

Kontorhjælp 341.219 

 

357.473 

Sociale bidrag 11.737 

 

14.500 

Lønsumsafgift 25.918 

 

22.500 

Husleje, lys og varme 168.428 

 

174.636 

Forsikring 10.564 

 

12.000 

Kontorhold 52.058 

 

69.000 

Bøger og tidsskrifter  11.365 

 

9.000 

Medlemsaktiviteter – Note 1 222.785 

 

151.500 

Seniorafdelingen  46.108 

 

46.500 

Tillidsrepræsentanter kørsel, fortæring og møder 113.214 

 

110.000 

Tillidsrepræsentanter frikøb 139.787 

 

282.920 

Kongres 25.586 

 

24.000 

Øvrige omkostninger 20.218 

 

10.000 

Revision 23.547 

 

23.000 

Udgifter i alt 2.338.504 

 

2.439.901 

 

   Resultat før finansielle poster -20.992   -19.393 

 

   Finansielle indtægter 19.535 

 

21.000 

Finansielle omkostninger -4.232 

 

0 

Finansielle poster i alt 15.304 

 

21.000 

 

   Resultat -5.688 

 

1.607 
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Balance Aktiver pr. 31. december 2017 
 

 
2017 

 

2016 

AKTIVER 

    

   Tilgodehavender 

   Mellemregning Særlig Fond 255.587 

 

296.929 

Akutfonden  88.495 

 

249.232 

Andre tilgodehavender og periodiseringer 7.070 

 

8.593 

Tilgodehavender i alt 351.152 

 

554.754 

 

   Værdipapir 

   Værdipapir 995.450 

 

0 

Værdipapir i alt 995.450 

 

0 

 

   Likvide beholdninger 

   Danske Bank erhvervsgiro, kt. 3009254 0 

 

742.776 

Lån og Spar Bank, kt. 0400 1140002313 282.539 

 

519.260 

Lån og Spar Bank, kt. 0400 4014432162 7.860 

 

9.134 

Vestjysk Bank, kt. 7650 1414650 762.703 

 

756.424 

Likvide beholdninger i alt 1.053.102 

 

2.027.594 

 

    

   AKTIVER I ALT 2.399.704 

 

2.582.348 
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Balance Passiver pr. 31. december 2017 
 

 2017 

 

2016 

PASSIVER 

    

   Egenkapital 

   Egenkapital, primo 1.406.250 

 

1.196.353 

Årets resultat -5.688 

 

209.897 

Egenkapital i alt 1.400.562 

 

1.406.250 

 

   Hensættelser  

   Hensat til anskaffelses af inventar  68.502 

 

125.000 

Hensat til medlemsaktiviteter  120.000 

 

120.000 

Hensat til TR-uddannelser 82.828 

 

79.920 

Skyldig i forbindelse med konsulentskifte 0 

 

50.000 

Skyldig i forbindelse med formandsskifte 191.395 

 

191.392 

Hensættelser i alt  462.725 

 

566.312 

 

   Anden gæld:  

   A-skat mv.  39.177 

 

47.103 

Skyldige feriepenge  34.876 

 

41.541 

Vedr. frikøb af styrelsesmedlemmer og TR  430.608 

 

465.955 

Anden gæld 9.256 

 

32.687 

Skyldig revisor  22.500 

 

22.500 

Anden gæld i alt  536.417 

 

609.786 

 
   PASSIVER I ALT 2.399.704 

 

2.582.348 
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Noter 
 

 

  

2017 

Note 1 – Medlemsaktivitet  

    

    

   Generalforsamling 

  

14.447 

Møder – Klub møder (skoler) 

  

4.432 

Medlemsaktivitet/Kuglepenne m.m.   3.744 

Medlemsaktivitet/Skolebesøg   6.415 

Medlemsaktivitet/Lærernes dag   2.435 

Medlemsaktivitet/Møde for nyansatte   1.100 

Medlemsaktivitet/Krus   17.483 

Medlemsaktivitet/OK18-møde   3.318 

Medlemsaktivitet/Kalender   5.591 

Medl. Konf. 20-21.01.17   93.222 

Medl. Konf. 22-23.09.17   70.598 

Medlemsaktivitet i alt    222.785 
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2017 

Varde Lærerkreds Særlige Fond  

 

Indtægter: 2017 

 

2016 

 

   Huslejeindtægter 126.636 

 

126.000 

Renteindtægter  425 

 

494 

Indtægter i alt  127.061 

 
126.494 

 

   Udgifter: 

    

   Renteudgifter  8.659 

 

16.719 

Administration og bankgebyrer  40.000 

 

40.000 

Revision 10.000 

 

10.000 

Ejendomsskat og forsikring 21.962 

 

21.807 

Vedligeholdelse  1.230 

 

25.784 

Udgifter i alt 81.850 

 

114.310 

 

   Resultat 45.211 

 

12.184 

    Der er af bestyrelsen foreslås overført til næste år. 
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Balance 1. januar – 31. december 2017 

Varde Lærerkreds Særlige Fond  

 
2017 

 

2016 

AKTIVER 

    

   Stausvej 30, Varde. Anskaffelsessum 3.047.994 

 

3.047.994 

Indestående i Lån og Spar Bank 1140002321 48.756 

 

44.886 

Aktiver i alt  3.096.750 

 

3.092.880 

 

    

   PASSIVER 

    

   Egenkapital 

   Egenkapital primo  2.795.951 

 

2.783.767 

Årets resultat  45.211 

 

12.184 

Egenkapital i alt  2.841.162 

 

2.795.951 

 

   Gæld  

   Mellemregning med Varde Lærerkreds  255.588 

 

296.929 

Gæld i alt  255.588 

 

296.929 

 

   Passiver i alt  3.096.750 

 

3.092.880 
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Regnskab og budget 2017 - budget 2018

Indtægter:

Kontingentindtægter 1.940.371kr.  1.972.308kr.  1.969.608kr.    

Renter 16.998kr.        21.000kr.        16.200kr.         

Administr. bidrag 50.000kr.        50.000kr.        50.000kr.         

Akutfonden 327.142kr.      380.000kr.     420.000kr.       

Aktufonden (rest) 18.200kr.        111.170kr.       

Indtægter Ialt 2.334.511kr.  2.441.508kr.  2.566.978kr.    

Udgifter:

Styrelsen 858.949kr.      862.100kr.     881.000kr.       

Medhjælp 341.219kr.      357.473kr.     354.072kr.       

Sagsbehandler 335.294kr.      320.260kr.     367.000kr.       

Øvrige lønudgifter 37.655kr.        37.000kr.       36.000kr.         

Kontorets drift i  alt 178.992kr.      186.636kr.     188.640kr.       

Kontorhold/nyanskaff. 52.058kr.        69.000kr.       64.000kr.         

Bøger m.m. 11.365kr.        9.000kr.          12.000kr.         

Medlemsaktiviteter 222.785kr.      151.500kr.     156.200kr.       

Seniorafdelingen 46.108kr.        46.500kr.       41.500kr.         

Til l idsrepræsentanter 253.001kr.      392.920kr.     430.750kr.       

Kredsstyrelsen 67.216kr.        86.000kr.       84.000kr.         

Kongres 25.586kr.        24.000kr.       28.000kr.         

Diverse udgifter 43.765kr.        33.000kr.       42.000kr.         

Udgifter ialt 2.473.993kr.  2.575.389kr.  2.685.162kr.    

Ekstra ord. indtægter 135.488kr.      135.488kr.     113.154kr.       

Ekstra ord. udgifter 1.694kr.          

Samlede indtægter i alt 2.469.999kr.  2.576.996kr.  2.680.132kr.    

Samlede udgifter i alt 2.475.687kr.  2.575.389kr.  2.685.162kr.    

Nettoresultat ialt underskud -5.688kr.         1.607kr.          overskud underskud -5.030kr.          

Kontingentsats

pr.01.04.2018 DLF Kreds I alt. kr./mdr.

Fraktion 1

 kr.      213,00  kr.      319,00  kr.       639,00 

Fraktion 2

 kr.      213,00  kr.      319,00  kr.       639,00 

Fraktion 4    

Pensionister  kr.        71,00  kr.        45,00  kr.       116,00 

Fraktion 6

Særlig medlem  kr.        94,00  kr.        28,00  kr.       122,00 

Budget

2018

Aktuel

01.01.2017-31.12.2017

Budget

2017
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GENERALFORSAMLING 2018 

Afholdes på Næsbjerghus, 

Krovej 7, 6800 Varde 

torsdag den 8. marts 2018 - kl. 16.30 

 

Endelig dagsorden:  

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Budget og fastsættelse af kontingent 
5. Valg af  

 Formand 

 5 kredsstyrelsesmedlemmer 

 1 kongresdelegeret og 2 suppleanter 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  
   (Valget gælder for to år) 

7. Eventuelt. 
 
 

Der er kaffe/te og kage klokken 16.00, og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. 

 

Tilmelding til aftensmaden senest fredag den 2. marts 2018, via din tillidsrepræsentant, eller direkte til 

kredskontoret på mail: gihi@dlf.org 

mailto:gihi@dlf.org

