
 

NOTE: 

1. Kontingentindtægterne har desværre været ca. 30.000 kr. under det budgetterede. Reelt 

betyder det ca. 6 færre medlemmer end forventet – og det i en tid med stigende elevtal?! 

2. AKUT-fonden ogav det forventede, mens indtægterne fra tovholderfunktionerne gav knapt 

5.000 kr. færre. 

3. I alt en indtægt på ca. 35.000 kr. under det budgetterede.  

4. Styrelsesudgifterne var ca. 6000 kr. under det budgetterede, dog svarende til kun 4 promille. 

Man skal nok være mere end heldig at ramme det mere præcist ☺. 

5. På grund af corona reduceres mødeudgifterne med ca. knapt 10.000 kr. i forhold til 

budgettet. 

6. De ca. 40.000 kr. færre udgifter til Kurser og konferencer skyldes igen corona, da flere 

kurser blev afholdt virtuelt. 

7. Det var ikke planlagt at skulle indkøbe en bærbar PC, så derfor steg kontorholdudgifterne 

med ca. 6.000 kr. 

8. Udgifterne til Medlemsaktiviteter ca. 7.000 kr. over det budgetterede bl.a. på grund af en de 

kritiske revisorers anbefaling til at henlægge 10.000 kr. til seniorerne, da de næsten ingen 

udgifter har haft. 

9. Vores revisors krav om, at værdipapirer skal opføres til ultimo-kurser sammenholdt med 

pæne kursstigninger på verdensbørserne i 2020 har bevirket, at vi har måttet opjustere 

årsresultatets underskud på ca. 10.000 kr. med ca. 38.000 kr. til et overskud på ca. 28.000 kr. 

Det mere ”korrekte” ville være et underskud – som primært hidrører fra de færre 

kontingentkroner (30k) og dog opvejes af det mindre forbrug på kurser og møder.  

Kredsen er stadig solvent, men uden corona, så havde det hele set noget anderledes ud – og 

en kontingentstigning ligger ikke længere så fjernt – om et år eller to. 

10. Se Note 8 

11. På linje med Driften har vi også med Særlig Fond måtte se at ultimokurserne ”pyntede” på 

et ellers knap så pænt resultat. Et underskud på godt 21.000 kr. blev efter renter og udbytter 

på godt 32.000 kr. til et overskud på ca. 11.000 kr. som så efter ultimokursreguleringen blev 

vendt til et betragteligt overskud på knapt 36.000 kr. – men det er jo kun en slags luftpenge. 

Vi må så se, hvad året 2020 bringer på denne front. Pt. ser alt lyst ud. 

 

 

NB!    jf.GF betyder, at generalforsamlingen i 2012 vedtog, at der fremover skulle foretages disse 

posteringer vedr. henlæggelser for at opnå et mere ”jævnt” udgiftsniveau over årene. 

 


