Låneforeningen for Lærere under Københavns Kommune.
Formandens beretning for 2014.
Traditionen tro vil jeg indlede min beretning med en tak til vores fagforening
Københavns Lærerforening, som igen stiller lokaler og personale til rådighed. Det
er slut med KK, så denne gang takker jeg ikke for spalteplads. I stedet en tak til
webredaktøren Jan Klint Poulsen, som har sat indkaldelsen på opslagstavlen og som
udover linket til vores hjemmeside også har designet et banner, som kan nydes på
KLF´s hjemmeside. Teksten er kort og fyndig: Danmarks billigste låneforening.
1,86 % p.a.
På den ordinære generalforsamling fredag den 7.3.2014 blev bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget. Ifølge foreningens vedtægter § 18 stk. 2
kan vedtægtsændringerne ikke vedtages med mindre 2/3 af medlemmerne er til
stede, dog er en med de samme vedtægtsændringer på dagsordenen sammenkaldt ny
generalforsamling beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Derfor indkaldte vi til
en ekstraordinær generalforsamling den 8.4.2014. Vedtægtsændringerne blev på
dette møde godkendt og efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside. Vi kan nu
også tilbyde lån til de lærere ved de private gymnasiers grundskoleafdelinger, som
er medlemmer af Københavns Lærerforening.
I min beretning for 2013 beklagede jeg det dårlige årsresultat; men forudså et bedre
resultat i 2014. Årets resultat på tæt ved 400.000 kr. er absolut acceptabelt; men jeg
kan desværre ikke love, at vi kan gentage dette i 2015.
Især 2 faktorer har indflydelse på årsresultatet i vores forening. Den vigtigste er
bonus fra Forenede Gruppeliv. Hvert år primo marts får vi en bonusopgørelse.
Størrelsen af bonus afhænger af indbetalingerne og antallet af medlemsdødsfald i
det foregående forsikringsår. I 2013 havde vi pæne indbetalinger og ingen dødsfald
og det har betydet høj bonus, som indgår i årsresultatet 2014. I 2014 har vi også
pæne indbetalinger; men et medlemsdødsfald. Dette medfører at bonusindtægten i
2015 bliver noget mindre end i 2014. Den anden vigtige faktor er hensættelser til
nødlidende lån. Dette har foreningen haft fokus på de sidste 2 år. Vores
administration reagerer hurtigt og effektivt overfor restancer. Yderligere kan vi nu
også se resultatet af vores samarbejdspartner inkassofirmaet Lindorff Danmark A/S
indsats. Bestyrelsen og administrationen beslutter i fællesskab, hvornår en restant

overgår til inkasso. Vores indsats havde til formål at reducere de midler, som skulle
afsættes til hensættelser. Dette er lykkedes.
Antallet af medlemmer og udlånsmassen er næsten uforandret. Bestyrelsen har
iværksat forskellige initiativer for at øge kendskabet til vores forening.
Udlånsrenten har hele 2014 ligget på 2,99 % p. a. Den rente vi betaler til vores
samarbejdspartner Lån og Spar er afhængig af cibor 3mdr. I slutningen af 2014 faldt
cibor renten stille og roligt. Denne udvikling accelererede i 2015 og i næste års
beretning vil I sikkert høre mere om rekordlav cibor og negative renter.
Samarbejdet med L&S går fortsat godt. De har været hurtigt ude med varslinger af
rentenedsættelser og deres samarbejde med vores administration kører
gnidningsløst.
En stor tak til Hanne og Sjanne, som er de første låneansøgerne får kontakt med.
Bestyrelsen har modtaget ros fra adskillige medlemmer over den hurtige og
effektive behandling, deres ansøgninger har været behandlet med. Ros koster. KLF
har varslet, at vi i indeværende år skal se på administrationsaftalen.
Der skal også lyde en særlig tak til foreningens kasserer Flemming Barfred for hans
indsats. Bestyrelsen modtager løbende flotte, farverige diagrammer, der på
pædagogisk vis belyser foreningens udvikling. Sideløbende modtager vi mails fra
Flemming, hvor vi kan følge cibor rentens historiske udvikling. Han er også
foreningens vigtigste kontakt til vores eksterne revisor. Udover dette er han altid
yderst velforberedt til vores møder, hvor vi modtager en lind strøm af regneark med
uddybende kommentarer.
I år udvider jeg takkelisten med en tak til de fremmødte. I er vores ambassadører
ude på skolerne. Fortsæt med at udbrede kendskabet til Låneforeningen. Vi har
plads til flere medlemmer.
Sluttelig en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2014 og for deres arbejde, der
gerne skulle sikre et godt 2015 for vores hæderkronede forening.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens videre behandling.
Birger Madsen

