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Referat af bestyrelsesmødet 16. september 2021 

af Lars Sørensen 

 

Den ordinære generalforsamling 2021  

 

Den skriftlige beretning blev drøftet og tilrettet. Den endelige udgave er nu lagt på for-

eningens hjemmeside. 

Bestyrelsen besluttede, hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´Den gyldne Pege-

pind´. Navnet på prismodtageren offentliggøres på KLF´s ordinære generalforsamling 1. 

oktober. 

 

 

KLF´s halvårsregnskab for 2021  

Bestyrelsen fik forelagt foreningens halvårsregnskab for 2021. Igen er det et regnskab, der 

er præget af corona, og at en lang række aktiviteter derfor ikke kunne gennemføres. 

Bestyrelsen tog driftsregnskabet til efterretning. 

 

Forslag til KLF´s driftsregnskab 2022 

Med udgangspunkt i et foreløbigt detaljeret driftsbudgetforslag drøftede bestyrelsen et for-

slag til budget 2022. Dette foreløbige driftsbudget har til formål at danne baggrund for be-

styrelsens indstilling til den ordinære generalforsamling om forslag til kontingentudskrivning 

i 2022. 

 

På baggrund af forslaget til driftsbudget for 2022 besluttede bestyrelsen at fastholde kontin-

gentet på det nuværende niveau. 

I indeværende år er udgangspunktet det kommunale løntrin 30. På de sidste fire ordinære ge-

neralforsamlinger er kontingentet gradvist blevet nedsat fra et udgangspunkt på trin 33 + 

3000 kr. i grundbeløb i 2017, trin 33 i 2018 til trin 32 i 2019 og trin 31 i 2020 og trin 30 i 

2021. 

Fastholdelsen af kontingentet på det nuværende niveau sker selvom kontingentandelen til 

DLF forøges med 10 kr. om måneden, således som det er foreslået DLF´s kongres af Hoved-

styrelsen.  

Med virkning fra 1. januar 2022 foreslås derfor følgende procentvise kontingentsatser, som 

relaterer sig til trin 30.  

Almindelige medlemmer 1,88 % af lønnen på trin 30 − afrundet til nær-

meste hele kronebeløb 

Særlige medlemmer 0,64 % af lønnen på trin 30 − afrundet til nær-

meste hele kronebeløb 

Pensionister 0,36 % af lønnen på trin 30 − afrundet til nær-

meste hele kronebeløb 

 

Når det centrale kontingent stiger, så reduceres andel af det lokale kontingent tilsvarende. 
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Evaluering af TR-mødet  

Bestyrelsen drøftede TR mødet 2. september i Kedelhallen. Der havde været for meget 

knas med det tekniske, hvilket havde besværliggjort mødet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


