
Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27

3000 Helsingør

Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Afregningsperiode:

Bemærk: Der må kun skrives i de grønne celler - Excel klare udregningen 

906.927,00       

362.770,80       

100.769,00       

Opgørelse over afholdte undervisningstimer

Timer vedr. undervisning og studiekreds 4.633,00            

Timer vedr. undervisning af handicappede 1.266,00            

Timer vedr. instrumentalundervisning 326,00               

Foredrag      Antal foredrag: 10,00                           x 6 60,00                 

Antal undervisningstimer i alt 6.285,00            

Oplysning om udgifter til debatskabende udgifter

63.932,00         

12.000,00         

15.000,00         

5.374,00            

-                     

5.903,00            

19.000,00         

-                     

121.209,00       

Deltagerbetaling

2.434.544,00    

42.000,00         

2.476.544,00    

Udgifter til lærerløn incl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.

Lærerløn til undervisning og studiekredse 1466856 1/3 488.952,00       

Lærerløn til undervisning af handicappede 401257 8/9 356.672,89       

Lærerløn til instrumentalundervisning 102261 5/7 73.043,57         

Foredragshonorar 16170 1/3 5.390,00            

924.058,46       

Udgifter til lederhonorar, dog højest 13% af lærerløn.  

Lederhonorar til undervisning, studiekredse og foredrag 192.793,00                  192.793,38  192.793,00       

Lederhonorar til undervisning af handicappede 52.162,00                    52.163,41    52.162,00         

Lederhonorar til instrumentalundervisning 13.293,00                    13.293,93    13.293,00         

I alt 258.248,00                  258.250,72  258.248,00       

Samlet lønudgifter til undervisning og foredrag 1.182.306,46    

Afregning af det samlede tilskud til undervisning og 10% puljen

1.182.306,46

-                     

-                     

0,00

Revisionens bemærkninger:

Revisor

Annoncer

I alt

Samlet udgifter til undervisning

Tilbagebetaling af tilskud til undervisning 

Deltagerbetaling ved undervisning og studiekreds

Deltagerbetaling ved debatskabende aktiviteter

Periodens samlede deltagerbetaling

Evt. tilbagebetaling af 10% pulje

Samlet beløb til tilbagebetaling

Andre PR udgifter

Diverse udgifter

Udgifter i alt

Honorar

Administration

Lederhonorar

Lokaleudgifter

Materialer

Bevilget kommunalt tilskud til voksenundervisning

Beløb der kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer (40%)

Beløb der er afsat til  debatskabende aktiviteter (10%)

Aftenskolens navn:

1. januar -31. december 2019

E-mail:



Afregningsskema vedrørende 10 % -puljen -  
debatskabende arrangementer 2019 
For perioden 1. januar - 31. december 2019 
 
Der skal udfyldes et skema pr. arrangement 
 
Arrangementets navn: 
 
 
Klima på Kanten 

Antal deltagere: 
48 

 
Kort beskrivelse af arrangementet (Program/bilag kan evt. vedlægges): 
 
 
Her får du et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand – men også fortællingen om de muligheder, 
forandringerne giver.  
For vejret er ikke hvad det har været - heller ikke i Danmark.  
Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele 
af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret  
Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets fortsatte evne til 
at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis kan besvares med et “ja”.  
FN’s klimapanel udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og 
at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas.  
CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring.  
Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %  
I 2018 fik vi nyt fra FN’s klimapanel og fik en indikation på verdens enighed eller mangel på samme i forhold til 
klimaspørgsmålet. 

 

 
UDGIFTER: 
Honorar Kr. 10.790,- 
Administration Kr. 3000,- 
Lederhonorar Kr. 3000,-  
Lokaleudgifter Kr. 331,- 
Materialer Kr. 0,- 
Annoncer Kr. 1331,-  
Andre PR udgifter Kr. 2000,- 
Diverse udgifter Kr. 0,- 
Udgifter i alt Kr. 20.452,- 
 
INDTÆGTER: Kr. 
Deltagerbetaling Kr. 7.050,- 
Andet: Kr. 
Indtægter i alt Kr. 7.050,- 
 



Afregningsskema vedrørende 10 % -puljen -  
debatskabende arrangementer 2019 
For perioden 1. januar - 31. december 2019 
 
Der skal udfyldes et skema pr. arrangement 
 
Arrangementets navn: 
 
Mænd og biler 
 

Antal deltagere: 
 
123 

 
Kort beskrivelse af arrangementet (Program/bilag kan evt. vedlægges): 
 
Hvorfor er biler så vigtige for mænd - og hvordan er det nu for resten også lige med kvinder og biler? Christian Grau forbinder 
bilvalg med identitet og vi kommer undervejs godt omkring tætte personlige relationer til adskillige bilmærker og typer. Et 
både underholdende og provokerende foredrag, som du ikke behøver at være hverken bilentusiast, chauffør eller passager 
for at nikke genkendende til og grine af. 

 

 
UDGIFTER: 
Honorar Kr. 16.033,- 
Administration Kr. 3000,- 
Lederhonorar Kr. 3000,- 
Lokaleudgifter Kr. 320,-  
Materialer Kr. 0,- 
Annoncer Kr. 1000,- 
Andre PR udgifter Kr. 8000,- 
Diverse udgifter Kr. 0,- 
Udgifter i alt Kr. 31.353,- 
 
INDTÆGTER: Kr. 
Deltagerbetaling Kr. 17.700,- 
Andet: Kr. 
Indtægter i alt Kr. 17.700,- 
 



Afregningsskema vedrørende 10 % -puljen -  
debatskabende arrangementer 2019 
For perioden 1. januar - 31. december 2019 
 
Der skal udfyldes et skema pr. arrangement 
 
Arrangementets navn: 
 
Opklaret – drabschef Jens Møller Jensen husker sine sager 
 

Antal deltagere: 
 70 

 
Kort beskrivelse af arrangementet (Program/bilag kan evt. vedlægges): 
 
Igennem sine mere end 37 år ved politiet har den garvede efterforsker Jens Møller Jensen oplevet mange mørke sider af 
vores samfund: Ubådssagen, skud mod betjente på Christiania, terrorangreb i København.  
Det er blot nogle af de mange forbrydelser, han og hans folk har været med til at opklare.  

 
Denne aften fortæller han i samtale med junalist Stine Bolther ærligt om de svære overvejelser og afgørende valg, han må 
træffe undervejs i en efterforskning. Drabschefen åbner også op for de personlige følelser og tanker, som har fyldt i jagten på 
gerningsmændene. En jagt, som i mange tilfælde har ført til opklaring af nogle af nyere tids største kriminalsager. 

 
Stine Bolther har som nyhedsjournalist dækket flere af de samme sager, som Jens Møller Jensen har efterforsket, og det 
giver samtalen ekstra perspektiv og indblik, så der lægges op til debat om sikkerhed, politiet, og forbrydelsens væsen.  

 

 
UDGIFTER: 
Honorar Kr. 21.000,- 
Administration Kr. 3000,-  
Lederhonorar Kr. 3000,-  
Lokaleudgifter Kr. 411,- 
Materialer Kr. 0,- 
Annoncer Kr. 1787,- 
Andre PR udgifter Kr. 1000,-  
Diverse udgifter Kr. 0,- 
Udgifter i alt Kr. 30.198,- 
 
INDTÆGTER: Kr. 
Deltagerbetaling Kr. 9.900,- 
Andet: Kr. 
Indtægter i alt Kr. 9.900,-  
 



Afregningsskema vedrørende 10 % -puljen -  
debatskabende arrangementer 2019 
For perioden 1. januar - 31. december 2019 
 
Der skal udfyldes et skema pr. arrangement 
 
Arrangementets navn: 
 
Kunst og Quiz 
 

Antal deltagere: 
54 

 
Kort beskrivelse af arrangementet (Program/bilag kan evt. vedlægges): 
 
Moderne kunst bliver ofte beskyldt for at være indadvendt. Mange går på museum og har svært ved at se forskel på kunsten 
og det, som rengøringsfolkene har glemt at tage med sig. Eller hvad? og hvordan kan det være?  
Adrian Hughes introducerer sit eget kunstsyn og giver gode tips til at forstå, hvad der er kunst, og hvad vi kan bruge den til. 
Selv har han svært ved at forestille sig et liv uden. Han har opsøgt kunsten med nysgerrighed og engagement hele sit voksne 
liv. Enkelte gange har den skuffet ham, men som regel er han gået fra teater, koncertsale, museer og gallerier opløftet og 
forfrisket med nye perspektiver på tilværelsen.  
 
Efter pausen improviserer vi os frem til en kunstquiz med lokale paneldeltagere og den lokale kunst i kikkerten. 

Quizdeltagerne er: 
- Birgitte Zahco: Kunsthistoriker og formidler af kunst gennem bøger, til foredrag og på kunstrundvisninger. 
- Georg Mathiasen: Kunstkender og gallerist, indehaver af Galleri Orange i Helsingør. Har bl.a. været kunstrådgiver for 
Helsingør Kommune.  
- Henrik Møller: MF, Medlem af folketingets Kulturudvalg, og tidligere formand for Kultur- og turismeudvalget i Helsingør 
Kommune. 
- Kirsten Winther: Sognepræst i Sct. Olai kirke i Helsingør. 

Der lægges op til en underholdende aften med refleksion og debat over hvad kunsten – også den lokale kunst i vores byrum -
betyder for os.  

 
UDGIFTER: 
Honorar Kr. 16.109,- 
Administration Kr. 3000,- 
Lederhonorar Kr. 6000,-,-  
Lokaleudgifter Kr. 4.312,- 
Materialer Kr. 0,- 
Annoncer Kr. 1785,- 
Andre PR udgifter Kr. 8000,- 
Diverse udgifter Kr. 0,- 
Udgifter i alt Kr. 39.206,- 
 
INDTÆGTER: Kr. 
Deltagerbetaling Kr. 7.350,- 
Andet: Kr. 
Indtægter i alt Kr. 7.350,- 
 



 

Afregningsskema vedrørende 10 % -puljen -  
debatskabende arrangementer 2019 
For perioden 1. januar - 31. december 2019 
 
 
Skemaet må kun omfatte regnskab for 10%-puljen i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning. 
Skemaet skal underskrives af den økonomisk ansvarlige og revisor. 
 
Aftenskole LOF Øresund 
 
 

Oversigt over gennemførte arrangementer 
 
 
 
Nr. 

 
Arrangements navn: 

 
Antal deltagere 

 
  1 

B24005 Klima på Kanten 48 

 
  2 

B24012 Mænd og biler 123 

 
  3 

B31010 Opklaret 70 

 
  4 

B31018 Kunst og Quiz 54 

 
  5 

  

 
  6 

  

 
  7 

  

 
  8 

  

 
  9 

  

 
10 

  

 
11 

  

 
12 

  

 
13 

  

 
14 

  

 
15 

  

 
  
 
 



 

Samlet oversigt over indtægter og udgifter for alle arrangementer: 
(Hvert arrangement skal endvidere beskrives/opgøres på særskilt bilag) 
 
 
INDTÆGTER: 
 
Modtaget 10%-pulje tilskud 

 
Kr. 100.769,- 

 
Andet tilskud fra kommunen 

 
Kr. 0,- 

 
Tilskud i alt 

 
Kr. 100.769,- 

 
 
UDGIFTER: 
 
Honorar 

 
Kr. 63.932,- 

 
Lederhonorar 

 
Kr. 15.000,- 

 
Div. lønudgifter 

 
Kr. 12.000,- 

 
Lokaleudgifter 

 
Kr. 5.374,- 

 
Materialer 

 
Kr. 0,- 

 
Annoncer 

 
Kr. 5.903,- 

 
Tryksager 

 
Kr. 19.000,- 

 
Andet: 

 
Kr. 0,- 

 
Udgifter i alt 

 
Kr. 121.209,- 

I feltet ”Andet” skal udgiften beskrives. 
 
 
10% - puljen afregning 
 
Modtaget tilskud fra kommunen 

 
Kr. 100.769,- 

 
- afholdte udgifter 

 
Kr. 121.209,- 

 
I alt 

 
Kr.  - 20.440,- 

 
 
 
             
Dato:  Underskrift af den økonomisk ansvarlige Dato:  Underskrift af revisor 
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