Låneforeningen for Lærere under Københavns Kommune.
Formandens beretning for 2013.
Traditionen tro vil jeg indlede med en tak til Københavns Lærerforening, som igen
stiller lokaler, spalteplads i KK og en erfaren dirigent til rådighed.
I sensommeren 2012 fejrede vi Hans’ mangeårige indsats for Låneforeningen ved
en velbesøgt reception. Mindre end et år senere var mange af os igen samlet
omkring Hans ved hans bisættelse i Hvidovre kirke. Hans otium blev desværre alt for
kort og smertefuldt. Jeg er sikker på, at mange af os vil sende ham en kærlig tanke,
når vi efter generalforsamlingen sidder forsamlet og nyder en bid brød og en dram,
en af de mange traditioner, som Hans indførte for at pleje foreningens medlemmer.
I min beretning for 2012 varslede jeg et negativt resultat for 2013 i
størrelsesordenen 50.000 kr. Resultatet for 2013 blev over 100.000 kr. dårlige. Vi
kom ud af året med et underskud på ca. 168.000 kr. Hovedårsagen til det dårlige
resultat er at vores bonus fra Forenede Gruppeliv var ca. 320.000 kr. mindre end i
2012. Yderligere har det været nødvendigt at øge midlerne til hensættelser med
næsten 100.000 kr. i forhold til 2012.
Vores langsigtede besparelses- og effektiviseringsplaner har nedbragt vores
driftsudgifter væsentligt.
I vores bestræbelser på at forbedre foreningens lønsomhed har vi i 2013 fokuseret
på vores restanter.
Flertallet af restancerne opstår i forbindelse med jobskifte, orlov og lignende.
Restancerne er under 5000 kr. og efter manglende 1-4 afdrag genoptages
afdragene. Disse restanter modtager en moderat rykker. Foreningen lider ikke tab.
En mindre gruppe restanter ryger ud af løntræk på grund af afsked, sygdom, studie
og lignende. Der opnås ikke en betalingsaftaleaftale efter den milde rykker. Låneren
modtager en alvorlig rykker. Administrationen forsøger at kontakte restanten med
henblik på, at undersøge restantens betalingsevne og vilje til at indgå en
betalingsaftale. En eventuel aftale iværksættes efter bestyrelsens godkendelse.
Restgruppen består af medlemmer som er rejst ud af landet, blevet arbejdsløse,
ramt af sygdom eller andre sociale hændelser. De reagerer ikke på foreningens

rykkerbreve og er svære at kontakte. For at begrænse tabet indfrier foreningen
lånet. Foreningen lider tab.
For at mindske tabet fra restanter, der tilhører den sidste gruppe, har foreningen
efter en grundig sondering af markedet indledt et samarbejde med inkassofirmaet
Lindorff Danmark A/S. Bestyrelsen lagde vægt på firmaets etiske tilgang til de
opgaver de varetager. Vi overgiver de sager, hvor vi ikke selv har evnet at få
restanten til at indgå en betalingsaftale til Lindorff. Lindorff tager deres betaling ud
af det provenu de formår at inddrage hos restanten. Vi har dags dato overdraget et
lille dusin sager til Lindorff. Bestyrelsen vil løbende evaluere udbyttet af
samarbejdet med Lindorff.
Antallet af medlemmer og udlånsmassen er næsten uforandret. For at øge
kendskabet til Låneforeningen tog Lars Sørensen initiativ til trykningen af en lille fin
folder, som uddeles til tillidsfolk og KLF-medlemmer på kursus.
2013 var et hårdt år for foreningen; men da året randt ud kunne vi se lys for enden
af tunnelen. Der var antydningen af en svag fremgang i antallet af medlemmer,
udlånsmasse, yderligere intet bonustab på grund af medlemmers død, og en
effektivisering af behandlingen af restanter, så det er med optimisme og en tro på
et meget bedre resultat i det nuværende år, at jeg afslutter dette afsnit af
beretningen.
Det er lykkedes os at bibeholde den meget lave rente på 2,99 % p. a..
Foreningen har modtaget megen ros fra nye medlemmer. De er imponerede over
den hurtige og effektive forretningsgang, som Hanne og Sjanne udøver i et
effektivt samarbejde med L&S.
Der skal derfor afsluttes med en stor tak til foreningens ansatte og bestyrelsen for
deres indsats i 2013. De har lagt fundamentet til at 2014, forhåbentligt kan blive et
år med rigtig gode resultater for foreningen.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens videre behandling.
Birger Madsen

