Beslutning om fastsættelse af honorarer mv. gældende for 2020 og 2021

Hovedbestyrelsen
Ved honorering er udgangspunktet en overlærer på slutløn med højeste stedtillæg.
Formand:

Frikøb / Honorar svarende til 100 timer /år (for tiden kr.: 30.000)

Næstformand:

Frikøb / Honorar svarende til 100 timer /år (for tiden kr.: 30.000)

Kasserer:

Frikøb / Honorar svarende til 160 timer /år (for tiden kr.: 48.000)

Det er ikke "titlerne" i sig selv der honoreres. Honoraret er afstemt efter faste arbejdsopgaver og adhoc opgaver der til enhver tid er fastlagt i forretningsordenen

Fagbladet Håndværk&Design
Annoncetegner:

Kr.: 2500,- pr. år + 3% af faktura

Redaktør / redaktion: Kr.: 9900,- pr. produceret nummer med 36 sider + evt. ekstra sider
forholdsvis. Redaktøren kan beslutte, at honoraret kan deles hvis der sker ændret fordeling af
arbejdsopgaver.
Artikler i H&D:

Kr.: 350,- pr. side, tekst eller billeder

www.håndværk&design.dk
Webmaster:

Kr.: 10.000,- pr år

Dækning af udgifter til kørsel
Udgifter til offentlig transport, bro mv. refunderes efter bilag.
Kørsel i egen bil til statens laveste takst, for tiden kr.: 1,96 pr. km.

Dækning af omkostninger
Kontorartikler og forbrugsstoffer refunderes efter bilag.

Lokalforeningernes Rådighedsbeløb 2021
Bestyrelsen anbefaler, at lokalforeningernes rådighedsbeløb fastsættes efter samme model som i
forudgående år.
Lokalforeningerne står for medlemshvervning og medlemsaktiviteter i lokalområdet. Er der ingen
aktiviteter bortfalder rådighedsbeløbet.
Lokalforeningerne stiller deres regnskab til rådighed for generalforsamlingen og de kritiske revisorer.
Lokalforeningernes rådighedsbeløb opgøres hvert år i januar og udgør 16.5 % af kontingentmassen året før.
1. Alle aktive lokalforeninger modtager et grundbeløb på kr. 3000,2. ¼ af den samlede pulje henstår i hovedforeningen og kan søges til projekter i lokalområdet primært
med henblik på medlemshvervning eller igangsætning af nye aktiviteter.
3. Resten af puljen fordeles efter det samlede medlems- og abonnementstal ved årsskiftet.
4. Lokalforeningerne kan have deres midler indestående på egen bankkonto eller på konto i
hovedforeningen.

Foreningens revisor
Regnskabet er i 2019 og i årene forud revideret af Lene Mathiesen, Fuglebjerg.
Partner i

Bestyrelsen anbefaler at samarbejdet med Lene Mathiesen og Sønderup revisorer fortsætter.

Anbringelser af kontante midler.
Foreningen har for nuværende aftale med 4 banker.
1.
2.
3.
4.

SparNord (kasserer eller formand godkender udbetalinger via netbank. Ingen kort)
Nordea (kasserer eller formand godkender udbetalinger. Betalingskort haves)
Lån&Spar (udbetaling kræver godkendelse af begge via netbank. Ingen kort)
Sparekassen Sjælland-Fyn (udbetaling kræver godkendelse af begge - ingen netbank eller kort)

Generelt:
Tidligere tilbød banker udmærket service til foreninger, på linie med service til private. Foreningen havde
betalingskort og transaktioner blev foretaget via kassererens netbank. Denne service har før været gratis.
Generalforsamlingen og revisorer har hidtil ønsket, at vores formue er placeret i flere pengeinstitutter for
at minimere risiko for tab ved bank-krak. (Garantisum på indtil 100.000 Euro)
Nu betragter bankerne foreninger som firmaer, og vores vilkår kommer til at ligne firmavilkår. Og det
koster. Aftalerne er forskellige, men vi må imødese årlige udgifter alene for at være kunde på kr. 2500,- for
hver bank vi har konti i. Dette dækker Netbank, kontogebyr, kortgebyr, 2 x godkendelse på transaktioner i
netbank. Hertil kommer, at vi i et vist omfang skal betale negativ rente af indestående.

Indstilling:
Vi fortsætter samarbejdet med 3 banker der tilbyder hele pakken (Netbank, konti, betalingskort, 2 x
godkendelse på alle transaktioner i netbank for at imødegå svig). Der indhentes tilbud fra alle 4 nuværende
pengeinstitutter og bestyrelsen beslutter herefter hvilke 3 pengeinstitutter vi fortsætter samarbejdet med
ud fra et samlet skøn (samlede omkostninger og velfungerende dagligdag)
Vores indestående i et pengeinstitut må ikke overstige garantisummen (100.000 €)
Bestyrelsen kan til enhver tid ophæve samarbejdet med et pengeinstitut eller indgå aftale med et nyt med
henblik på at nedbringe omkostninger eller opnå bedre funktioner i dagligdagen jfr. vedtægterne og
tegningsregler.
Pædagogisk udvalg, som hidtil har haft konto i Nordea under eget cvr-nummer, videreføres som et udvalg
under cvr. nr. 86916355 Håndværk og Design.

Anbringelse af formue.
Foreningen har for nuværende aftale med 4 banker.
1.
2.
3.
4.

SparNord (kasserer eller formand godkender udbetalinger via netbank. Ingen kort)
Nordea (kasserer eller formand godkender udbetalinger. Betalingskort haves)
Lån&Spar (udbetaling kræver godkendelse af begge via netbank. Ingen kort)
Sparekassen Sjælland-Fyn (udbetaling kræver godkendelse af begge - ingen netbank eller kort)

Tidligere har Danmarks Håndarbejdslærerforening og Danmarks Sløjdlærerforening oprettet aktionærkonti
i henholdsvis SparNord ( pålydende kr: 30.000 ) og i SparekassenSjælland ( Pålydende 40.000) for at opnå
rentefordele. Det har givet gode renteindtægter før i tiden ligesom der er udbetalt udbytter på aktierne. På
det seneste har der dog ikke været rentefordele, men aktierne ligger stadig i depot i de 2 banker og de giver
udbytte.
Aktier er langsigtede investeringer da kurserne svinger meget. Desværre kun sjældent opad for tiden. Hvis
aktier skal realiseres hurtigt risikerer man tab.
Håndværk&Design har i gennemsnit ca. 2.000.000 kontant indestående i ovennævnte banker. Før har vi
haft gode renteindtægter, nu giver det helt sikkert tab på op imod kr: 10.000 årligt da renten er negativ.
Kassereren har søgt rådgivning hos banker og investeringskonsulenter for at kunne foreslå investeringer
der giver større positivt afkast. Det kan være obligationer, aktier eller andre værdipapirer, men i
sammensatte puljer hvor der er sammenhæng mellem risikoprofil og afkast.
Det er en vanskelig verden at bevæge sig ind i, men der er penge at hente, og risiko for at tabe. Det skal så
holdes op imod, at vi helt sikkert taber penge ved at lade pengene stå på bankkonti.

Indstilling 1:
Bestyrelsen opfordres til, at tilvejebringe en plan for investering i værdipapirer for en del af foreningens
formue. Planen fremlægges som beslutningsforslag på næste generalforsamling sammen med forslag til de
fornødne vedtægtsændringer.

Indstilling 2:
Generalforsamlingen beslutter, at foreningens formue fortsat ikke kan investeres i værdipapirer.

