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Forslag til forretningsorden 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

 

2. Konsulenten skriver beslutningsprotokol af mødet. 

 

3. Tillidsrepræsentanter bistår ved stemmeoptælling. 

 

4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. I fald formandens beretning indeholder 

punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, foretages afstemning om 

den samlede beretning efter behandlingen af disse punkter. 

 

5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 

Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelse. 

 

6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 

forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade 

en kort svarreplik. Ved valg kan de opstillede kandidater gå på talerstolen og motivere deres 

kandidatur. Kandidater får ordet i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. 

 

7. Dirigenten kan bestemme at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne 

bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes 

straks efter de indtegnede talere. 

 

8. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i hvilken 

rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

 

9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog vedtægternes §6 og 

§17. 

 

10. Afstemninger foregår ved håndsoprækninger, medmindre et eller flere medlemmer begærer 

skriftlig afstemning. Afstemninger ved personvalg i henhold til vedtægternes §10 afholdes 

efter vedtægternes §6. 

 

11. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 
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Forslag til FLF’s budget 2023 
 

Budget for FLF med uændret kontingent 2022 2023 2024, 1. kvartal 

        

Indtægter        

Lokal kontingent for fraktion 1+2 (297 kr/mdr.) 2.530.440 kr. 2.583.900 kr. 645.975,00 kr. 

Lokal kontingent for fraktion 4 (33.kr./mdr.) 43.000 kr. 34.000 kr. 8.500,00 kr. 

Lokal kontingent for fraktion 6 (50kr./mdr.) 3.000 kr. 3.000 kr. 750,00 kr. 

Kontingent til FLF i alt (10340) 2.576.440 kr. 2.620.900 kr. 655.225,00 kr. 

Skøn ved renteindtægter 200.000 kr. 0 kr. 0,00 kr. 

UTF midler (10500) 221.562 kr. 201.420 kr. 50.355,00 kr. 

HØ frikøb (SH) 24.000 kr. 24.000 kr. 6.000,00 kr. 

Refusion konsulentløn (30210)   0 kr. 0,00 kr. 

Særlig fond (53100+53200) 40.000 kr. 40.000 kr. 10.000,00 kr. 

Ny start (53310) 50.000 kr. 20.000 kr. 5.000,00 kr. 

Hensættelser pensionist aktiviteter 5.000 kr. 5.000 kr. 1.250,00 kr. 

Hensættelser (medlemskursus) 200.000 kr. 85.000 kr. 21.250,00 kr. 

Hensættelser (værdipapirer til likvide midler) 130.000 kr. 350.000 kr. 87.500,00 kr. 

Indtægter i alt 3.447.002 kr. 3.346.320 kr. 836.580 kr. 

        

Udgifter       

Kontingent HØ og øvrige (20999) 25.000 kr. 19.000 kr. 4.750,00 kr. 

Frikøb (21999) 1.250.000 kr. 1.225.000 kr. 306.250,00 kr. 

Aktiviteter:       

Transport (22399) 7.000 kr. 5.000 kr. 1.250,00 kr. 

Bestyrelse (22420) 7.000 kr. 3.600 kr. 900,00 kr. 

Klubmøder (22430) 15.000 kr. 15.000 kr. 3.750,00 kr. 

TR møder (22440) 55.000 kr. 73.100 kr. 18.275,00 kr. 

Medlemsmøder (22460) 5.000 kr. 5.000 kr. 1.250,00 kr. 

Andre møder (22450)(ny start) 40.000 kr. 28.000 kr. 7.000,00 kr. 

Repræsentation (22600) 25.000 kr. 27.000 kr. 6.750,00 kr. 

Pensionist aktiviteter (22700) 48.000 kr. 39.000 kr. 9.750,00 kr. 

Volley (22800) 20.000 kr. 20.000 kr. 5.000,00 kr. 

1.maj (22900) 10.000 kr. 10.000 kr. 2.500,00 kr. 

Pride 15.000 kr. 10.000 kr. 2.500,00 kr. 

Fagpolitiske indsatser (22810) 50.000 kr. 100.000 kr. 25.000,00 kr. 

I alt 297.000 kr. 335.700 kr. 83.925 kr. 

Kurser, kongres og konferencer       
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 2022 2023 2024, 1. kvartal 

TR/AMR kursus (23200) 215.000 kr. 250.000 kr. 62.500,00 kr. 

TR/AMR temadage (23250) 5.000 kr. 5.000 kr. 1.250,00 kr. 

Medlemskurser (23300) 200.000 kr. 0 kr. 0,00 kr. 

Best. Internat (23400) 35.000 kr. 34.000 kr. 8.500,00 kr. 

Andre kurser (23500) 210.000 kr. 140.000 kr. 35.000,00 kr. 

Kongres (23150) 25.000 kr. 19.000 kr. 4.750,00 kr. 

Generalforsamling (23100) 25.000 kr. 100.000 kr. 25.000,00 kr. 

I alt 715.000 kr. 548.000 kr. 137.000 kr. 

Personale       

Løn/skat (konsulent) (30100) 530.000 kr. 575.000 kr. 143.750,00 kr. 

Pension (30200) 92.750 kr. 99.000 kr. 24.750,00 kr. 

KLF sekretariat (30300)   0 kr. 0,00 kr. 

Lønsumsafgift (31200) 70.000 kr. 62.000 kr. 15.500,00 kr. 

I alt 692.750 kr. 736.000 kr. 184.000 kr. 

Kontor         

Kontor og Edb (3599 minus 34700) 110.000 kr. 95.900 kr. 23.975,00 kr. 

Lokaleudgifter (37999) 207.650 kr. 243.000 kr. 60.750,00 kr. 

Kommunikation (39999) 15.000 kr. 30.000 kr. 7.500,00 kr. 

Revison (40100) 40.000 kr. 40.000 kr. 10.000,00 kr. 

Gebyrer og forsikringer (34700+52999) 70.000 kr. 73.000 kr. 18.250,00 kr. 

I alt 442.650 kr. 481.900 kr. 120.475 kr. 

Udgifter i alt 3.422.400 kr. 3.345.600 kr. 836.400 kr. 
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Bilag til budgetforslag  
 

Ramme for frikøb 

Næstformanden ydes et frikøb på 1680 timer (fuld tid). 

Der ydes et frikøb på 300 timer til de øvrige 5 

bestyrelsesmedlemmer. 

Der ydes et frikøb på 20 timer til hver af de 11 TR-suppleanter. 

Der er derudover budgetteret med en samlet pulje på 290 timer til 

pædagogisk ansvarlig, arbejdsmiljøansvarlig, politisk kasserer mm. 

til fordeling blandt bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Løn og honorarer 

Formanden aflønnes på løntrin 50 + 10.000 kr.  

Næstformanden aflønnes på løntrin 48.  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på 9.500 kr. 

årligt. 

Foreningen har en fuldtidsansat konsulent, som aflønnes jævnfør 

overenskomst mellem Sammenslutningen af DLF-kredse med 

ansatte sagsbehandlere (SAKS) og Personaleforeningen af i DLF 

decentralt ansatte konsulenter (PDK). 

Såfremt bestyrelsesmedlemmer honoreres for opgaver der ligger 

indenfor deres frikøb, tilfalder dette honorar FLF 

 

Alle beløb er angivet i 31.03.00-niveau 


