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Årsregnskab og Revision 

Lærerkreds Nord udarbejder hvert år 

en årsrapport indeholdende påtegnin-

ger, årsregnskab m. balance og noter, 

samt regnskab for Særlig Fond. Årsrap-

porten er tilgængelig på kredsens 

hjemmeside. Derfor indeholder denne 

folder ikke regnskab. 

 

Kredsens regnskab for 2020 er gen-

nemgået af kredsens kritiske revisorer, 

Henrik Nielsen og Jørn Houen, den 17. 

marts 2021. De fandt ingen anledning 

til bemærkninger. 

 

 

På kredsstyrelsesmødet den 18. marts 

2021 blev regnskabet fremlagt for 

kredsstyrelsen. Årsregnskabet for Læ-

rerkreds Nord samt for Særlig Fond 

blev underskrevet af kredsstyrelsen og 

indstillet til generalforsamlingens god-

kendelse. 

 

Endelig har kredsens eksterne revisor 

NetRevision v/ reg. revisor Mads Bød-

ker revideret årsregnskabet for 2020 

og underskrevet en blank påtegning. 
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Budgetforslag 2021 samt overslag 2022 - 2023 
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Budgetbemærkninger 

AKUT-fonden 
Forventet refusion fra AKUT-fonden (tildelte 
midler til  TR-uddannelse). Bl.a. afholder 
kredsen hvert år en 2-dages konference for 
tillidsrepræsentanterne. 
 
Personaleudgifter 
Posten indeholder lønudgifter inkl. pension 
mv.  til ansat personale (sekretær, konsulent 
og rengøring) samt  honorarer. Der budget-
lægges med mulighed for at ansætte yderli-
gere konsulentpersonale. 
 
Styrelsesudgifter 
Frikøbsrammen udgør en fuldtidsfrikøbt 
kredsformand, en ugentlig frikøbsdag pr. 
kredsstyrelsesmedlem samt en pulje på 35 
procent af en fuldtidsstilling til næstfor-
mands– og kassereropgaven.  
Derudover udmøntes lønrefusionen fra for-
mandens arbejde i hovedstyrelsen også til 
frikøb. 
 

Øvrige poster - kørsel, møder, kurser/
uddannelse, generalforsamling, kongres, 
faglitteratur/aviser, repræsentation samt 
rådgivningsforsikring - er fastlagt med ud-
gangspunkt i regnskabstal fra 2020. 
 
Tillidsrepræsentanter 
Beløbet udgøres primært af møder, kørsel, 
kurser, uddannelse, faglig klub samt honorar 
+ julegave til tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanterne. 
 
 
Lokaleudgifter 
Husleje + forbrug for Lærernes Hus i Hjør-
ring og kontoret på FME i Frederikshavn. 
 

 

 

. 

Generelt vedr. budget 2021- 2023 

Kredsstyrelsen indstiller  uændret kontin-

gentsats til generalforsamlingen. Der er ind-

regnet et fald i medlemmer på ca. 2 %, 

grundet kommunale besparelser og elev-

talsfald. 

Budgetoverslagene for de 2 kommende år, 

lavet med udgangspunkt i nuværende ud-

giftsniveau,  går i minus. I overslaget indgår 

en mulighed for at ansætte yderligere per-

sonale til fx rådgivnings- og kommunikati-

onsopgaver. 

Samlet set står kredsen med en fornuftig 

økonomi grundet en forholdsvis stor egen-

kapital.  

Dog er der på den lange bane ubalance mel-

lem indtægter og udgifter.  

Kredsstyrelsen følger udviklingen i de bud-

getterede udgifter nøje ved gennemgang af 

og orientering om budgetstatus på kredssty-

relsesmøder henover budgetperioden. 
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Fastsættelse af kontingent / Udpegning af ekstern revisor 

Kontingentsatser gældende fra 1. april 2021 til 31. marts 2022        

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

Vedr. punkt 6 på dagsordenen 

”Udpegning af ekstern revisor for 

det følgende  kalenderår”. 

Kredsstyrelsen indstiller,  at Net-

Revision v/ reg. Revisor FSR.  

Mads Bødker, Sindal udpeges af 

generalforsamlingen som Lærer-

kreds Nords eksterne revisor. 

Udpegning af ekstern revisor 
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GENERALFORSAMLING 
Torsdag den 19. august kl. 17.00  på Hotel Viking, Sæby 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Kredsstyrelsens tema ”Den gode skole” til debat 

3. Regnskaber 

4. Indkomne forslag 

5. Budget, fastsættelse af kontingent 

6. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår 

7. Eventuelt 

 

 

Samtalesalon 

I den første del af generalforsamlingen er borgmester Birgit Hansen fra 

Frederikshavn Kommune og borgmester Arne Boelt fra Hjørring Kom-

mune inviteret som gæster til en samtalesalon om den gode skole med 

udgangspunkt i Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal. 
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