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Flere penge til TR- og medlemsaktiviteter  
 
Af journalist Carl Ancher Pedersen 
 
Kredsens regnskab for 2018 viste et underskud på 8.063 kr. mod det underskud på 398.000 
kr., der var budgetteret med. Det skyldtes primært bortfald af en tidligere udgift til frikøb af et 
kredsbestyrelsesmedlem med ansvar for de fag-faglige medlemsmøder. Denne opgave 
varetages nu af den ekstra faglige sekretær, som blev valgt på generalforsamlingen i 2017.  
 Der blev således ikke skruet ned for de medlemsrettede aktiviteter, men tværtimod brugt 
303.023 kr. på medlemsmøder – eller 70.000 kr. mere end budgetteret.  
 – Uagtet et højt aktivitetsniveau er der nogenlunde balance i regnskabet, og ved indgangen 
til 2019 havde vi cirka 2,7 mio. kr. i kassen, fastslog kasserer Mona Køhlert.  
 
Pengene skal bruges til gavn for medlemmerne 
Ambitionen om et højt aktivitetsniveau og en lavere kassebeholdning – at pengene skal 
bruges til gavn for medlemmerne, og at fagforeningen ikke skal være en sparekasse – kunne 
både ses i de foreløbige regnskabstal for 2019 og af det budget for 2020, som 
generalforsamlingen vedtog.  
 Også i 2020 afsættes der 300.000 kr. til medlemsmøder, mens der regnes med 864.000 kr. 
til TR-aktiviteter mod 738.000 kr. i 2018. Det skyldes, at man planlægger et stort todagesmøde 
for tillidsrepræsentanterne og desuden forfølger en målsætning om større deltagelse i TR-
aktiviteterne. 
 Kredsen kan nu høste frugterne af, at kredskontoret er flyttet uden for centrum. I 2020 
regnes der med lokaleudgifter på 340.000 kr. eller tæt på en halvering af de tidligere udgifter. 
Til gengæld imødeses en betragtelig forøgelse af lønomkostningerne fra omkring 6,5 mio. til 
7.4 mio. kr., bl.a. på grund af et forhøjet bidrag til en central barsels- og sygelønspulje.  
 Alt i alt forudses et underskud i på 490.000 kr. i 2019 og 520.000 kr. i 2020.  
 Kredsen vil dog fortsat have en solid økonomi med omkring 1,7 mio. kr. ”på bogen” ved 
udgangen af 2020.  
 


