
Bemærkninger til regnskabet 

  

NOTE: 

1. Kontingentindtægterne har beklageligvis været ca. 17.000 kr. under det 

budgetterede, svarende til 4 færre medlemmer. 

2. Vi har fået øgede indtægter på ca. 7.000 kr. for et forhøjet honorar for Anders 

Liltorps arbejde med professionshøjskolerne i Hovedstaden Vest-regi. 

Endvidere har vi modtaget en refusion fra Skat på ca. 10.000 kr. .  

Samlet er Andre indtægter ca. 17.000 kr. højere end budgetteret.  

Fra AKUT-fonden har vi fået ca. 5.000 kr. flere en budgetteret 

3. Indtægtsforhold er ca. 5.000 kr. højere end budgetteret – se årsagerne i 

bemærkningerne i note 1 og 2. 

4. Den større udgift til Hovedstanden Vest-samarbejdet på ca. 4.000 kr. skyldes en 

ekstraregning på et AMR-kursus, som blev en del dyrere end budgetteret. 

5. Styrelsesudgifterne er ca. 15.000 kr. lavere end budgetteret primært på grund 

af, at en tænkt udgift, så TR-suppleanternes kunne deltage i en temadag, aldrig 

blev afholdt.  

6. Mødeudgifterne er ca. 7.ooo lavere end budgetteret, da udgifterne til 

kongressen og de faglige klubber blev lavere end budgetteret. 

7. Udgifterne til kurser og konferencer er stort set som budgetteret. 

8. Udgifterne til kontorhold er stort set som budgetteret. 

9. Udgifterne til medlemsaktiviteter er ca. 5000 kr. lavere end budgetteret, især da 

deltagerantallet til arrangementet den 8. november var ca. 50 personer lavere 

end budgetteret.  

10. I et år med et – igen – historisk lavt renteniveau er vi stolte over at have 

forrentet vores kassebeholdning m.m. med knapt 2 % svarende til ca. 9.000 kr. 

over budgetteret. Særlig Fond er også forrentet med ca. 2 %. 

Vi har valgt at placere vore ”frie” kortfristede omsætningsaktiver på 

lånekontrakter i pengeinstitutter og ikke i fx aktier, da vi ikke ønsker at ”spille 

hasard” med medlemmernes penge.  

I henhold til almindelig regnskabspraksis er renteindtægterne opført efter årets 

resultat før renter.  

11. Årets nettoresultat efter renter var ca. 2.000 kr. Heri skal dog medtænkes 

henlæggelsen på de 40.000 kr. til et kulturelt aftenarrangement for de aktive 

medlemmer, der tænkes afholdt i 2016/17. 

Kredsen er fortsat særdeles solvent.  

Kredsen har en samlet frikøbsforpligtelse på over 1,3 mio.kr. årligt samt en formand, der er 

fuldtidsansat fællestillidsrepræsentant af Rødovre Kommune. Det er nødvendigt fortsat via 

henlæggelserne at sikre kredsens eksistens i tilfælde af markante ændringer i kredsstyrelsen. 

 

NB! jf.GF betyder, at generalforsamlingen i 2012 vedtog at der fremover skulle foretages disse posteringer 

vedr. henlæggelser for at opnå et mere ”jævnt” udgiftsniveau.  


