
          Skælskør 22. maj 2019. 

Slagelse kommune. 

Skolechefen. 

Per Kensø. 
 

Jeg har et ønske om indsigt Ungdomsskolens fritidsafdelings forbrug af tildelte budgetkroner. 

 

Af bilag til bestyrelsesmøderne hhv. 20. november 2018 samt 5. marts 2019, fremgår det: 

 

a)   Aministration. 
Af bilag til B-møde, at der pr. 18. nov 2018, endnu ikke er forbrugt  

 kr. 357.279,00. 

 

b)   Undervisning og aktiviteter. 
De samme bilag viser på undervisning/aktivitets området, mangler at forbruge kr. 1.624.157,-.. 

 

c)   Klub. 
Tillige fremgår det at klubben mangler at forbruge kr. 276.983,00. 

 

Spørgsmål: 

 

1. 

Hvorledes fremkommer det samlede overførte beløb fra 2018 til 2019, andragende kr. 341.502,00, 

som det fremgår af budgetbilag fra B-møde i UngSlagelse d. 5. marts 2019, og hvorledes fordeler 

og fremkommer de kr. 341.402,00, efter sammentælling og overførsel fra de 3 konti. 

Jfr. bilaget: Forbrug til og med 31.12.2018 ses under: I alt afd. 01, I alt afd. 02 og I alt afd. 03 de 

samlede områders forbrugssluttal. – betyder merforbrug, + betyder mindreforbrug 

 

2. 

Der ønskes en opgørelse af +/- fra administrationskont og +/- fra fritidsdel samt +/- fra klubdelen. 

Jfr. svaret under 1. udgør de tre områders slutresultater: Afd. 01: -43.796 kr., afd. 02: +428.395 kr. 

og afd. 03: -43.502 kr. I alt 341.502 kr. 

 

3. 

Da ikke forbrugte budgetkroner på undervisningskontoen udgør det største beløb, ønskes der 

opgørelse over hvad der af de kr. 1.624.157,00 der var tilstede på kontien d 18/11 – 2018 er brugt 

på, antal og løndel af I) Undervisningstimer: 773.971 kr. II) Materialer og aktiviteter: 47.383 kr. og 

III) IT inventar etc.: 370.701 kr. for perioden fra d. 18/11 – 31/12 2018. 

Som det fremgår af bilaget til bestyrelsesmødet d. 20. nov. 2018 er det forbruget til og med 

12.11.2018, som er angivet. Dette betyder, at der i forbruget af Undervisere-løn for alle ikke 

fastansatte kun er konteret løn til og med september 2018, da lønkørslen for okt.-(og nov. og dec.) 

lønnen først er sket efter d. 12.11.2018. Ungdomsskolesæsonen startede først i uge 39, 2018. 

 

4. 

Oprindelig havde Klubben på Byskovvej et årligt budget på kr. 970.000,- + kr. 600.000,- fra 

klubben i Dalmose. 

Det anførte budgettal kan ikke genkendes. I perioden 2012- 2018 har det samlede klubbudgettal for 

klubber været: 

2012: 1.794.000 kr. 

2013: 1.700.000 kr. 

2014: 1.300.000 kr. (lederlønnen var trukket ud) 

2015: 1.533.000 kr. 



2017: 1.715.200 kr. 

2018: 1.400.000 kr. (Klubben i Dalmose lukkede pr. 1.4.2018) 

 

Klubben i Dalmose er ikke længere eksisterende, så hvorledes er Klubben Byskovvejs budget nu kr. 

1.380.000,-. 

Hvad skal klubben på Byskovej udover juniorklub og ungdomsklub på/for Byskovvej, levere for 

udvidelsen i budgettet på godt kr. 400.000,-?. 

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke sket en udvidelse af budgettet på 400.000 kr. 

tværtimod har der fra 2012-2018 været en reduktion i budgettallet for klubber på 400.000 kr. 

 

Søren Ingwar 

Sorøvej 55. 

4230 Skælskør. 

  


