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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 formanden og 

forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

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

kefølge 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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Kredsstyrelsesmedlemmer 
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                             uvrm3nv@vkskoler.dk 

 

Lisbeth Lykke Christensen 
licb@varde.dk                  
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Skriftlig beretning 

Mens vi holder vejret i håbet om en snarlig genåb-

ning af hele landet, udtrættet af covid-19 smittet-

rykkets åg, længselsfuldt ventende på en aftale om 

vaccination, kan det være svært at fastholde bille-

det af verden fri for truslen fra pandemien. 

Jeg vil alligevel gøre et forsøg i denne min skriftlige 

beretning, der beskriver og kommenterer Varde 

Lærerkreds` engagement fra vores sidste udsatte 

virtuelle generalforsamling i slutningen af novem-

ber måned og frem til efterårets kommunalvalg, 

som allerede nu tegner lokalpolitikernes indlæg i 

debatten i de lokale nyhedsmedier. 

Presset på regeringen er stort for at genåbne 

samfundet. Forslag til næste trin i genåbnin-

gen er blevet en del af den landspolitiske 

slagmark efterhånden som opbakningen til 

nedlukningen smuldrer. Problemstillingerne 

er komplekse. Jeg ønsker ikke at tage parti i 

diskussionen om genåbningen, men blot ap-

pellerer til, at der tages de fornødne hensyn 

til lærerne, der skal undervise eleverne. Der-

for skal der være styr på teststrategien, både 

i forhold til medarbejdere og elever. Og jeg er 

uenig i at frontpersonale ikke skal prioriteres 

i vaccinationsstrategien. Lige nu er fokus på 

det faldende smittetryk, som skal begrunde 

en yderligere genåbning. Men udviklingen er 

skrøbelig. Bakkeskolen i Esbjerg er et eksem-

pel på, hvor hurtigt smitten kan stige, og det 

inden afgangseleverne er vendt tilbage, og 5. 

til 8. årgang har fået deres ugentlige ene dags 

udeundervisning. Man kan tvivle på om vær-

dien står mål med anstrengelserne. Der er in-

gen tvivl om at eleverne har brug for at mø-

des, men fokus er ikke på trivsel, fokus er på 

undervisning. Jeg vil råde politikerne til at 

lade de fagprofessionelle planlægge indhol-

det i skoledagen, og i stedet koncentrere det 

politiske arbejde om at udstikke tydelige 

sundhedsfaglige retningslinjer.  

Umiddelbart efter generalforsamlingen indgik 

Varde Lærerkreds i et forhandlingsforløb med 

Varde Kommune, hvor ønsket var at revidere gæl-

dende forhåndsaftale. Målet for Varde Lærerkreds 

har været at fastholde vores lønpolitik, hvor lokale 

lønmidler fordeles så ligeligt som muligt blandt læ-

rerne. Kommunen havde et ønske om at bruge 

midler fra lokallønspuljen til et rekrutteringstillæg 

for de nyuddannede lærere. Varde Lærerkreds er 

enige i, at det er en fornuftig måde at anvende løn-

midler på, da de samtidig sikrer en tidlig pensions-

indbetaling. Men i en tid, hvor de offentligt an-

satte generelt er udfordret på reallønnen, hvor 

Varde Kommune tilmed har et lavere lønniveau 

end nabokommunerne, mener vi i Varde Lærer-

kreds, at kommunen må finde finansieringen til et 

rekrutteringstillæg et andet sted i budgettet end 

på lærernes lønsedler! Det var vi ikke enige om, 

derfor brød forhandlingerne sammen. Det bety-

der, vi fortsætter med gældende forhåndsaftale, 

indtil en af parterne opsiger aftalen ved udgangen 

af et skoleår. Derfor kommer vi igen i år ud og for-

handler lokale lønmidler. Målet er stadig at for-

dele lønmidlerne ligeligt.    

Der er besluttet et ansættelsesstop for skoleområ-

det, fordi der med implementeringen af sidste fase 

af skolestrukturbeslutningen ”Skole- og dagtilbud 

for alle” koncentreret om Varde by forventes et 

overskydende antal lærerstillinger ved sammen-

lægningen af de 3 Varde-skoler til 2 to – Frellosko-

len og Lykkesgårdsskolen. Da det ydermere er 

usikkert om oplandsskolerne kan optage de over-

skydende lærerstillinger ved optimeringen i Varde 

by, giver det efter kredsstyrelsens vurdering god 

mening med ansættelsesstoppet. 

Fra politisk hold har man ønsket at tilgodese ele-

vernes frie skolevalg efter sammenlægningen ved 

at hæve loftet for elevtallet i klasserne fra 23 til 26. 

Det har vi fra arbejdsgruppen frarådet, da det kan 
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få den uheldige konsekvens at hæve klassekvoti-

enten unødigt, og at optimeringen derved forstær-

kes og koster flere lærerstillinger end første bereg-

ning. Derfor bakker vi 100% op om ansættelses-

stoppet. 

Det er dog vigtigt at understrege, at vurderingerne 

på antallet af overskydende lærere dette forår 

alene bygger på elevtal, dermed er opsigelser be-

grundet i pensionering eller nyt lærerarbejde i en 

anden kommune ikke indregnet i de eksisterende 

ansættelser. Derfor håber vi fortsat, at vi med 

hjælp fra forflyttelsesaftalen kan fastholde alle læ-

rere i Varde Kommunes skolevæsen.  

Hvis regnestykket i sidste ende ikke går op, og der 

er lærere, der skal afskediges på grund af nedlæg-

gelse af lærerstillinger, vil de berørte lærere stadig 

være omfattet af genplaceringsaftalen for kom-

munalt ansatte i Varde Kommune. 

Fordelingen af lærerne fra den fra sommeren luk-

kede Sct. Jacobi skole er gennemført. Det har væ-

ret muligt at efterkomme lærernes eventuelle før-

stevalg. Det er positivt. 

Sammenlægningen af de to specialklasse-afdelin-

ger på Lykkesgårdsskolen og på Traneskolen afd. 

Tistrup er ligeledes i fuld gang. Hvor realistisk dre-

jebogen for nedlukningen af almenskolen Sct. Ja-

cobi skole og åbningen af den nye og nyrenove-

rede Sct. Jacobi skole- og dagtilbud er, har der væ-

ret stor usikkerhed om. Politisk er der frigivet 10 

mio. af den samlede pulje på 180 mio. til skole-

strukturændringer, herunder bygning af Frellosko-

len for 163 mio.. De 10 mio. er øremærket renove-

ring af bygningsmassen på Pramstedvej. Samtidig 

har politikerne forlænget det vindue, hvor hånd-

værkere og flyttefolk skal kunne færdiggøre deres 

opgaver. En fornuftig disposition tænker vi. 

Netop på specialskole-området opleves at elev- og 

forældreoplevelser bliver gjort politiske, og som 

indgår i den kommunalpolitiske valgkamp. Det tæ-

rer på arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, når 

medarbejdere på specialskolen bliver gjort til gen-

stand for kritik over forhold, der for en stor del er 

politisk besluttet. Flere af eksemplerne er flere år 

gamle. I Varde Lærerkreds mener vi, at forvaltnin-

gen og politikerne i højere grad må stå på mål for 

de beslutninger, de træffer. De har været næsten 

fraværende i debatten, og det er uforståeligt, da 

de med etableringen af specialskolen, netop har 

begrundet dette i et ønske om at hæve faglighe-

den i forhold til vores mest sårbare elever. 

Også med den nye skolestruktur er det vigtigt, at 

alle elever møder uddannede og professionelle 

lærere. Vores fælles skolevæsen er udfordret på et 

fortsat faldende elevtal. Til det kommende skoleår 

vil kun 4 skoler have mere end en børnehave-

klasse. Fortsætter den udvikling vil flere skoler kun 

kunne tilbyde et spor. Nogle klasser vil skulle sam-

læses, og der vil være elever, der udfordres på at 

finde ligesindede. Hvis vi som skolevæsen skal 

fastholde det faglige niveau, skal grundtildelingen 

af resursen til skolerne være på plads. Det er afgø-

rende for elevernes trivsel og udbytte af undervis-

ningen. Det skal politikerne være opmærksomme 

på! 

Fokus hos politikerne har indtil nu været på, at 

skolevæsnet skal kunne tilbyde talentudvikling på 

profilskoler for at holde på eleverne og matche til-

buddene i Esbjerg Kommune. Jeg mener, det er et 

skud i tågen i forhold til den skolestruktur politi-

kerne har besluttet. Hvis vi vil have et finmasket 

skoletilbud, skal vi understøtte det bedst muligt! 

Det gøres ikke ved at centralisere talentudvikling, 

hvor busser sender elever rundt i kommunen for 

at samle elever nok. Vi skal kunne konkurrere på 

et skoletilbud, der er decentralt funderet, med de 

styrker og svagheder det har. Grundtildelingen 

skal matche de elementer, folkeskoleloven fore-

skriver. Talentudvikling på hold kræver større vo-

lumen i elevtallet. Vi har politisk valgt en anden vej 

i Varde Kommune. Derfor handler det om at kvali-

ficere den beslutning. 



 
 

Overenskomstforhandlingerne 2021 afsluttedes i 

vinterferien. Danmarks Lærerforening gik til for-

handlingerne med det mål at sikre reallønnen, 

fastholde reguleringsordningen og hvis der blev 

penge i overskud til organisationsforhandlinger, 

ville fokus stadig være på løn og gerne til nogle af 

de områder, som er lavt lønindplaceret eller har 

haft en mindre gunstig lønudvikling.  

Når Varde Lærerkreds og Hovedstyrelsen i Dan-

marks Lærerforening vurderer resultatet, mener vi 

det er indfriet i den aftale, der foreligger. Derfor 

stemmer en enig kredsstyrelse Ja til overens-

komstresultatet. Urafstemningen finder sted fra 

den 6. april til den 15. april. 

En stor udfordring ved forhandlingerne om OK21, 

har været at sikre sammenholdet i forhandlings-

fællesskabet. Spændinger i fællesskabet om de 

lønforskelle og lønstrategier, der hersker på områ-

det, ligger som en tikkende bombe under forhand-

lingsfællesskabet og truer det sammenhold, der 

skal kunne modstå arbejdsgivernes ønske om et 

individualiseret arbejdsmarked, hvor den enkelte 

forhandler sin løn og arbejdsvilkår uden om orga-

nisationerne. Derfor skal vi internt finde løsninger 

på lønspørgsmålet. Et skridt på vejen har været at 

målrette overenskomstmidler til lavtlønspuljer el-

ler ligelønspuljer. Men som DLF og Bupl meget 

klart har meldt ud, så er det ikke muligt indenfor 

rammen af en overenskomsts lønmidler at udligne 

den lave lønindplacering, pædagogerne er blevet 

indplaceret i ift. uddannelsesniveauet. Den pro-

blemstilling bør løses ved et andet bord, fx ved tre-

partsforhandlinger, hvor regeringen sidder med. 

Sammenholdet i fagbevægelsen er vigtigt, hvis vi 

skal sikre et velfærdssamfund, der modvirker øko-

nomisk og social polarisering og styrker den sam-

menhængskraft, som ”fødes” i folkeskolen, og 

som gør det hele muligt. 

Fra 1. januar 2021 er Landsorganisationerne LO og 

FTF sammenlagt til Fagbevægelsens 

Hovedorganisation, i daglig tale FH. Det betyder, 

at Varde Lærerkreds har fået sæde i sektorbesty-

relsen FH-sydvestjylland, der dækker Esbjerg, Ve-

jen, Billund og Varde Kommuner. FH-sydvest bliver 

overbygningen på FH-Varde, som vi håber kom-

mer til at spille en aktiv rolle, når Varde Byråd be-

handler forhold med betydning for lønmodtagere 

i Varde Kommune. Vi husker vel stadig overens-

komstforhandlingerne i 2018, hvor fagbevægelsen 

med sloganet ”En løsning for alle”, forsøgte at 

presse kommunernes forhandlere til at indgå en 

arbejdstidsaftale med lærerne. I Varde demon-

strerede vi ved flere lejligheder for ”Velfærdsdags-

ordenen” foran rådhuset for at få politikerne i tale, 

og jeg mener stadig, at disse signaler fra en samlet 

fagbevægelse var med til at flytte et samlet byråd 

i Varde Kommune til at beslutte, at der skulle ind-

ledes forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale 

for lærerne i Varde Kommune. 

Tirsdag den 9. marts 2021 blev en ny arbejdstids-

aftale politisk behandlet og godkendt i udvalget 

for Børn, læring og job. Det er den tredje arbejds-

tidsaftale efter 2019, hvor arbejdstidsloven også 

kaldet lov 409 blev suppleret med en lokalaftale i 

Varde Kommune. Den tredje udgave af vores ar-

bejdstidsaftale er på mange områder sammenlig-

nelig med de tidligere og alligevel noget ganske 

andet. Efter lærerkommissionens rapport og ved-

tagelsen af A20 - en ny central arbejdstidsaftale, 

har aftalegrundlaget bygget på en konflikt, ændret 

sig til et grundlag baseret på ønsket om et samar-

bejde. Det er i det lys den nye arbejdstidsaftale 

gældende for Varde Kommune skal ses og forstås. 

I den kommende tid skal parterne implementere 

arbejdstidsaftalen i den ånd den ved forhandlings-

bordet blev tænkt. Fokus er sat på at etablere et 

stærkt samarbejde blandt fagprofessionelle, så 

grundlaget for de prioriteringer en ledelse skal 

træffe bliver på så oplyst et grundlag som muligt.  

Den gode skole skaber vi sammen. 



 
 

 

 

Varde Lærerkreds 

og Varde Lærerkreds' særlige fond kreds 103 

Stausvej 30 

6800 Varde 

 

Årsregnskab for 2020 

 

 

 

 

 

 

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt 

på fondens ordinære generalforsamling 

- den 25. marts 2021  

_____________________________ 

Dirigent 
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Ledelsespåtegning 

 

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

cember 2020 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 2020 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-

nuar - 31. december 2020. 

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

ningen omhandler. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Varde, den 4. februar 2021 

 

 

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 2020, 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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2020 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 nærmere 

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

hængige af selskabets i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’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 revisi-

onsbevis 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 hen-

sigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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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 fejlin-

formation, 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 yderligere 

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

informationer 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 beslut-

ninger, 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 revisi-

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

bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-

hold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

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

lysningerne, 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 4. februar 2021 

 

Din Revisor ApS 

Registreret revisionsselskab 

CVR-nr. 35 40 73 59 

 

 

Anders Bærentzen 

registreret revisor 

MNE-nr: 34243 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Årsrapporten for Varde Lærerkreds og Varde Lærerkreds' særlige fond kreds 103 for 2020 er aflagt 

i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr. 

Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen er artsopdelt og sammenligningstallene er budgettet for året. 

Indtægtskriterium: 

Indtægter og omkostninger er medtaget for almindelige periodiseringsprincipper i overensstem-

melse 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. Der afskrives med lige store årlige beløb over 

aktives forventede brugstid. 

Vi udgiftsfører over resultatopgørelsen, anlægsaktiver med en anskaffelsessum under den skatte-

mæssige værdi for småaktiver pr. enhed. 

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 debitorer. 

Likvider og værdipapir 

Likvider og værdipapir omfatter likvide beholdninger og værdipapir målt til aktuel kursværdi, som 

uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger.  

Hensættelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til inventar, medlemsaktiviteter, uddannelse, 

formandsskifte mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når fonden har en retlig eller faktisk forpligtelse, 

og det er sandsynligt at indfrielsen af forpligtelsen vil medføre et forbrug af fondens økonomiske 

ressourcer.  

Gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2020 
 

Indtægter: 2020 Budget  

  
Kontingent til kreds 103 1.829.530 1.860.812 

Administrationsbidrag fra Fond 40.000 40.000 

Revision Særlig Fond  10.000 10.000 

Indtægt fra akutfonden 474.981 520.498  

  

Indtægter i alt  2.354.511 2.431.310  

  
Udgifter:    

  
Styrelsesudgifter, løn og frikøb 898.944 928.200 

Regulering af tidligere afsat frikøb -112.242 -90.846 

Styrelsesudgifter møder og kørsel 48.352 71.500 

Sagsbehandler  373.488 372.000 

Kontorhjælp 381.339 377.622 

Sociale bidrag 14.394 15.000 

Lønsumsafgift 23.821 24.000 

Husleje, lys og varme 172.834 178.560 

Forsikring 10.982 12.000 

Kontorhold 46.542 55.000 

Nyanskaffelser IT 29.852 0 

Bøger og tidsskrifter  11.423 20.500 

Medlemsaktiviteter - Note 1 62.262 60.000 

Seniorafdelingen  32.578 38.500 

Tillidsrepræsentanter kørsel, fortæring og møder 123.377 189.803 

Tillidsrepræsentanter frikøb 191.719 276.275 

Kongres 14.708 35.000 

Øvrige omkostninger 4.408 12.000 

Revision 24.959 24.000 

Udgifter i alt 2.353.739 2.599.114  

  

Resultat før finansielle poster 771 -167.804  

  
Finansielle indtægter 53.356 36.000 

Finansielle omkostninger 3.162 0 

Finansielle poster i alt 50.194 36.000  

  

Resultat 50.965 -131.804 
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Balance Aktiver pr. 31. december 2020 
 

 

 2020  2019 

AKTIVER     

   
Tilgodehavender    
Mellemregning Særlig Fond 86.513  192.302 

Akutfonden/DLF 277.418  99.811 

Andre tilgodehavender og periodiseringer 1.594  0 

Tilgodehavende skat 6.370  501 

Tilgodehavender i alt 371.894  292.614  

   
Værdipapir    
Værdipapir 1.899.752  986.164 

Værdipapir i alt 1.899.752  986.164  

   
Likvide beholdninger    
Lån og Spar Bank, kt. 0400 1140002313 69.044  371.911 

Lån og Spar Bank, kt. 0400 4014432162 15.603  2.889 

Vestjysk Bank, kt. 7650 1414650 0  766.350 

Likvide beholdninger i alt 84.648  1.141.150  

    

   

AKTIVER I ALT 2.356.294  2.419.928 
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Balance Passiver pr. 31. december 2020 
 

 
2020  2019 

PASSIVER     

   
Egenkapital    
Egenkapital, primo 1.442.373  1.443.534 

Årets resultat 50.965  -1.161 

Egenkapital i alt 1.493.338  1.442.373  

   
Hensættelser     
Hensat til anskaffelses af inventar og it 100.000  100.000 

Hensat til medlemsaktiviteter  195.000  195.000 

Hensat til TR-uddannelser 70.707  86.971 

Hensat til "Ny start" 50.000  50.000 

Skyldig i forbindelse med formandsskifte 191.395  191.395 

Hensættelser i alt  607.102  623.366  

   
Anden gæld:     
A-skat mv.  86.334  52.562 

Skyldige feriepenge  43.517  36.860 

Vedr. frikøb af styrelsesmedlemmer og TR  100.869  234.157 

Anden gæld 2.632  8.109 

Skyldig revisor  22.500  22.500 

Anden gæld i alt  255.853  354.189  

   

PASSIVER I ALT 2.356.294  2.419.928 
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Noter 
 

 

Note 1 – Medlemsaktivitet 2020  2019  

    

   
Generalforsamling 32.496  22.636 

Møder - Klub møder (skoler) 2.012  3.631 

Medlemsaktivitet/Kuglepenne m.m. 2.820  2.380 

Medlemsaktivitet/Skolebesøg 5.795  6.469 

Medlemsaktivitet/Lærernes dag 2.325  2.385 

Medlemsaktivitet/Møde med medlemsgrupper 11.663  762 

Medlemsaktivitet/Kalender 5.151  5.472 

Hensættelse til medlemsaktiviteter  0  75.000  
62.262  118.735 
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2020 

Varde Lærerkreds Særlige Fond  

 

Indtægter: 2020  2019  

   
Huslejeindtægter 130.560  129.660 

Renteindtægter  0  207 

Indtægter i alt  130.560  129.867  

   
Udgifter:     

   
Renteudgifter 4.542  5.298 

Administration og bankgebyrer  40.000  40.000 

Revision 10.000  10.000 

Ejendomsskat og forsikring 24.301  23.617 

Vedligeholdelse  21.961  660 

Udgifter i alt 100.804  79.575  

   

Resultat 29.756  50.292 

    

Der er af bestyrelsen foreslås overført til næste år.    
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Balance 1. januar – 31. december 2020 

Varde Lærerkreds Særlige Fond  

 

 2020  2019 

AKTIVER     

   
Stausvej 30, Varde. Anskaffelsessum 3.047.994  3.047.994 

Indestående i Lån og Spar Bank 1140002321 5.429  81.462 

Aktiver i alt  3.053.423  3.129.456  

    

   
PASSIVER     

   
Egenkapital    
Egenkapital primo  2.937.153  2.886.861 

Årets resultat  29.756  50.293 

Egenkapital i alt  2.966.910  2.937.154  

   
Gæld     
Mellemregning med Varde Lærerkreds  86.514  192.302 

Gæld i alt  86.514  192.302  

   

Passiver i alt  3.053.423  3.129.456 
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Varde Lærerkreds forslag nr. 1 til vedtægtsændringer. Direkte valg af næstformand. 

Forelægges generalforsamlingen i Varde Lærerkreds den 25. marts 2021 

Ændringerne indgår som ændringer af § 7: 

Varde Lærerkreds vedtægter § 7 Ændring ift. nuværende kredsvedtægt er fremhæ-
vet med rødt 

§ 7 stk.1 
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende 
punkter optages på dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forret-
ningsorden. 

2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Budget og fastsættelse af kontingent. 
6. Valg (i lige år) af 

*formand 
*5 styrelsesmedlemmer samt 2 supplean-
ter 
*kongresdelegerede og suppleanter 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Val-
get gælder for 2 år. 

8. Eventuelt. 
Valg af kredsformand, kredsstyrelse og supplean-
ter, delegerede (formanden er altid delegeret) og 
suppleanter gennemføres i overensstemmelse med 
de af hovedstyrelsen før hver valggeneralforsam-
ling udsendte retningslinjer, jf. DLF´s vedtægter § 
10. 

§ 7 stk.1 
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende 
punkter optages på dagordenen: 

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forret-
ningsorden. 

2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Budget og fastsættelse af kontingent. 
6. Valg (i lige år) af 

*formand 
*næstformand 
*4 styrelsesmedlemmer samt 2 supplean-
ter 
*kongresdelegerede og suppleanter 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Val-
get gælder for 2 år. 

8. Eventuelt. 
Valg af kredsformand, næstformand, kredsstyrelse 
og suppleanter, delegerede (formanden er altid de-
legeret) og suppleanter gennemføres i overens-
stemmelse med de af hovedstyrelsen før hver valg-
generalforsamling udsendte retningslinjer, jf. DLF´s 
vedtægter § 10. 
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Varde Lærerkreds forslag nr. 2 til vedtægtsændringer og tilføjelser. Ordinær general-

forsamling i lige år. 

Forelægges generalforsamlingen i Varde Lærerkreds den 25. marts 2021 

Ændringerne indgår som ændringer af og tilføjelser til §§ 4, 5, 6 og 7: 

Varde Lærerkreds vedtægter § 4 Ændring ift. nuværende kredsvedtægt er fremhæ-
vet med rødt 

§ 4 stk.3 
 
Der afsættes i hvert års budget et beløb til klubber-
nes drift. 

 
 
Der afsættes i hvert års budget/budgetramme et 
beløb til klubbernes drift. 

Varde Lærerkreds vedtægter § 5  Ændring ift. nuværende kredsvedtægt er fremhæ-
vet med rødt. Tilføjelser er ligeledes fremhævet 
med rødt. 

§ 5 stk.1 
 
Kontingent og betalingsterminer fastsættes på den 
årlige generalforsamling for et år ad gangen. 

§ 5 stk.1 
 

Generalforsamlingen vedtager i lige år bud-

gettet for det kommende år og en budget-

ramme for år to. Kredsstyrelsen bemyndiges 

til indenfor budgetrammen, at fastsætte det 

endelige budget. Generalforsamlingen fast-

sætter samtidig kontingentet og betalingster-

miner for de kommende to år. 
§ 5 stk.4 
 
Kredsens regnskab revideres af kredsens revisor og 
af en af kredsstyrelsen udpeget statsautoriseret el-
ler registreret revisor. 

§ 5 stk.4 
 
Kredsens regnskaber for de to forudgående år 
godkendes på den ordinære generalforsamling i 
lige år. 

 § 5 stk.5 (tilføjelse til vedtægterne) 
 
Kredsens regnskab revideres hvert år af kredsens 
kritiske revisor og af en af kredsstyrelsen udpeget 
statsautoriseret eller registreret revisor. 
 

 § 5 stk.6 (tilføjelse til vedtægterne) 
 
Kredsens kasserer udarbejder et årligt regnskab, 
der følger kalenderåret. Senest den 1. marts i det 
følgende år forelægger kassereren regnskabet for 
den valgte kritiske revisor og sikrer, at regnskabet 
sendes til den statsautoriserede eller registrerede 
revisor, der er udpeget af Varde Lærerkreds. 

 § 5 stk.7 (tilføjelse til vedtægterne) 
 
I år med ordinær generalforsamling udsendes 
regnskaberne for de to forudgående år sammen 
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med den endelige dagsorden til generalforsamlin-
gen. I år uden generalforsamling fremlægges og 
gennemgås det reviderede regnskab på et TR 
møde, inden det lægges på kredsens hjemmeside. 
Medlemmerne oplyses efterfølgende gennem et 
nyhedsbrev om, at regnskabet er offentliggjort. 

Varde Lærerkreds vedtægter § 6 Ændring ift. nuværende kredsvedtægt er fremhæ-
vet med rødt 

§ 6 stk.1 
 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndig-
hed. Ordinær generalforsamling afholdes i fe-
bruar/marts. 
Generalforsamlingen indvarsles ved opslag på Fol-
keskolen.dk og på skolerne med mindst tre ugers 
varsel. 

§ 6 stk.1 
 
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndig-
hed. Ordinær generalforsamling afholdes i fe-
bruar/marts måned i lige år. 
Generalforsamlingen indvarsles ved opslag på Fol-
keskolen.dk og på skolerne med mindst tre ugers 
varsel. 

Varde Lærerkreds vedtægter § 7 Ændring ift. nuværende kredsvedtægt er fremhæ-
vet med rødt 

§ 7 stk.1 
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende 
punkter optages på dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forret-
ningsorden 

2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Budget og fastsættelse af kontingent. 
6. Valg (i lige år) af 

*formand 
*5 styrelsesmedlemmer samt 2 supplean-
ter 
*kongresdelegerede og suppleanter 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Val-
get gælder for 2 år. 

8. Eventuelt. 
Valg af kredsformand, kredsstyrelse og supplean-
ter, delegerede (formanden er altid delegeret) og 
suppleanter gennemføres i overensstemmelse 
med de af hovedstyrelsen før hver valggeneralfor-
samling udsendte retningslinjer, jf. DLF´s vedtæg-
ter § 10. 
 
 
 

§ 7 stk.1 
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende 
punkter optages på dagsordenen: 

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forret-
ningsorden. 

2. Beretning. 
3. Regnskaber for de to forudgående regn-

skabsår. 
4. indkomne forslag 
5. Budget og fastsættelse af kontingent for 

de kommende to regnskabsår, jf. vedtæg-
ternes § 5. 

6. Valg af 
*formand 
*5 styrelsesmedlemmer 
*Kongresdelegerede og suppleanter 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Val-
get gælder for 2 år. 

8. eventuelt. 
Valg af kredsformand, kredsstyrelse og supplean-
ter, delegerede (formanden er altid delegeret) og 
suppleanter gennemføres i overensstemmelse med 
de af hovedstyrelsen før hver valggeneralforsam-
ling udsendte retningslinjer, jf. DLF´s vedtægter § 
10. 
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Varde Lærerkreds forslag nr. 3 til vedtægtsændringer. Valg af kontaktperson og sup-

pleant for denne på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsmandsreglerne 

om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne. 

Forelægges generalforsamlingen i Varde Lærerkreds den 25. marts 2021 

Ændringerne indgår som ændringer af § 12: 

Varde Lærerkreds vedtægter § 12 Ændring ift. nuværende kredsvedtægt er fremhæ-
vet med rødt 

§ 12 stk.2 
 
Kredsstyrelsen drager omsorg for, at almindelige 
medlemmer, der er arbejdsledige, vælger en kon-
taktperson og 2 suppleanter for denne ud af deres 
egen midte. Valgene foregår i august og funktions-
perioden er 1/9 – 31/8. 

§ 12 stk.2 
 
Kredsstyrelsen drager omsorg for valg af kontakt-
person og suppleant for denne på tjenestesteder, 
der ikke opfylder kravene i tillidsmandsreglerne 
om valg af tillidsrepræsentant of suppleant for 
denne. Valgbare er og stemmeret til disse valg har 
alene foreningens almindelige medlemmer på tje-
nestestedet. Valgene finder sted i marts måned i 
ulige år og funktionsperioden følger skoleåret. 
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Regnskab 2020 - budget 2020/budget 2021

Indtægter:

Kontingentindtægter 1.829.530kr.  1.860.812kr.    1.814.976kr.    

Renter 1.048kr.          6.000kr.            

Udbytte 35.484kr.        30.000kr.         40.000kr.          

Kursregulering 13.661kr.        

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

Akutfonden 411.483kr.      457.000kr.       465.000kr.        

Aktufonden (rest) 63.498kr.        63.498kr.         49.644kr.          

Indtægter Ialt 2.404.704kr.  2.467.310kr.    2.419.620kr.    

Udgifter:

Styrelsen 898.944kr.      934.000kr.       952.200kr.     

Medhjælp 381.339kr.      371.822kr.       265.615kr.     

Sagsbehandler 373.488kr.      372.000kr.       380.000kr.     

Øvrige lønudgifter 38.214kr.        39.000kr.         31.000kr.       

Kontorets drift i  alt 183.816kr.      190.560kr.       190.800kr.     

Kontorhold/nyanskaff. 76.395kr.        55.000kr.         53.000kr.       

Bøger/abonn. m.m. 11.423kr.        20.500kr.         14.000kr.       

Medlemsaktiviteter 62.262kr.        60.000kr.         38.000kr.       

Seniorafdelingen 32.578kr.        38.500kr.         34.500kr.       

Til l idsrepræsentanter 315.096kr.      466.078kr.       256.000kr.     

Kredsstyrelsen 48.352kr.        71.500kr.         61.000kr.       

Kongres 14.708kr.        35.000kr.         35.000kr.       

Diverse udgifter 29.366kr.        36.000kr.         35.000kr.       

Udgifter ialt 2.465.981kr.  2.689.960kr.    2.346.115kr.  

Ekstra ord. indtægter 112.242kr.      90.846kr.         45.769kr.          

Ekstra ord. udgifter -kr.               

Samlede indtægter i alt 2.516.946kr.  -kr.                2.558.156kr.    -kr.              2.465.389kr.    

Samlede udgifter i alt 2.465.981kr.  2.689.960kr.    2.346.115kr.  

Nettoresultat ialt 50.965,00kr.  overskud underskud -131.804kr.      119.274kr.     overskud

Aktuel

01.01.2020-31.12.2020

Budget

2020

Budget

2021



 
 

 

 

 

 

 

Kontingentforslag for perioden                                      

01.04.2021 - 31.03.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 

kr./mdr. 

 

 

 

DLF´s andel 

 

 

Kredsens 

andel 

     

 

Fraktion 1 
 

Lærer, undervisere 

 

kr. 532,00 

 

kr. 213,00 

 

kr. 319,00 

 
Fraktion 2 

 

Børnehaveklasseledere 

 

kr. 532,00 

 

kr. 213,00 

 

kr. 319,00 

 

Fraktion 4 
 

Senior medlem 

 

kr. 116,00 

 

kr.   71,00 

 

kr.   45,00 

 
Fraktion 6 

 

Særlig medlem 

 

kr. 122,00 

 

kr.   94,00 

 

kr.   28,00 

  

 

Betalingsterminer i perioden: 1. januar – 1. april – 1. juli – 1. oktober



                                                                                                                        
 

                                                                                                                          Varde Lærerkreds 

       -   en fagforening tæt på! 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Stausvej 30, 6800 Varde    *    Tlf. 75223500   *    Email: 103@dlf.org    *     www.kreds103.dk 

 

Varde den 26. april 2021 

GENERALFORSAMLING I VARDE 

LÆRERKREDS 2021 

Afholdes virtuelt 

torsdag den 25. marts 2021 kl. 17:00 

 
Endelig dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 

2. Beretning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

Vedtægtsændring forslag nr. 1: Direkte valg af næstformand 

Vedtægtsændring forslag nr. 2: Ordinær generalforsamling i lige år 

Vedtægtsændring forslag nr. 3: Valg af kontaktperson og suppleant for denne på tjenestesteder, der ikke 

opfylder kravene i tillidsmandsreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne 

5. Budget og fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af 1 kritisk revisor og 1 kritisk revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 

7. Evt. 

 

Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalfor-

samlingen. Forslag sendes til 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. 

 

N.B. Da generalforsamlingen afvikles virtuelt i Teams og der dermed skal udsendes kalenderinvitationer, 

er der tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding til din tillidsrepræsentant eller direkte på mail til: 

flyh@dlf.org senest torsdag d. 18. marts 2021. Undtagelsesvist kan der ske tilmelding direkte til kredsen 

på flyh@dlf.org frem til selve dagen for generalforsamlingen. 

 

M.v.h. 

Kredsstyrelsen 

 

 

mailto:103@dlf.org
mailto:flyh@dlf.org
mailto:flyh@dlf.org

