
Kommentarer til regnskab 2019: 

Der var budgetteret med et underskud på 24.500 kr. og alligevel ender vi med et overskud på 53.282,18 kr. 

efter, der er hensat 40 tkr. til kopimaskine.  

På indtægtssiden har kontingentindtægterne været en smule mindre en budgetteret (godt 17 tkr.), men det 

opvejes så rigeligt af, at det har været muligt at hente knap 40 tkr. mere i beregnet i AKUT-fonden, samt at 

der har været en kursgevinst på 58 tkr., og der er også langt mere en forventet. 

Udgiften til frikøb mm. er stort set som budgetteret, og det samme gælder mødeudgifterne. Til gengæld er 

der sparet en del på ”kurser og konf.” Der er brugt 30 tkr. mindre på generalforsamlingen, og der er også 

sparet på medlemsaktiviteterne (især Åben Kursus). Begge dele skyldes færre deltagere end normalt.  

Øvrige udgifter er stort set som budgetteret. En lille besparelse på personaleudgifter, men der er brugt en 

anelse ekstra på lokaleudgifter. De ekstra udgifter til information er brugt på valgmaterialer til Pers 

kandidatur til hovedstyrelsen. Den ekstra beløb til kontor og it skyldes udelukkende, at der er hensat 40 tkr. 

til kopimaskine. Det skyldes ikke, at kopimaskinen skal udskiftes nu, men det kommer på et tidspunkt, og 

det er rart, at pengene er sat af til det i et år, hvor der har været luft til det. 

Under status fremgår, at kredsen har afsat midler i forskellige fonde. Beløb som er afsat til forskellige 

formål, og som man kan bruge af, når behovet opstår. Sammen med egenkapitalen på 519 tkr. gør det, at 

kredsen er velkonsolideret. 

Særlig Fond (strejkekassen) har kun indtægter fra kursværdistigninger. 2019 var en godt år for vores 

investeringer. Særlig Fond fik en kursgevinst på over 114 tkr. og fratrukket administrationsudgifterne, giver 

det et overskud på 70.977,48 kr., så egenkapitalen nu er på 2.347 tkr. 

 


