
Bemærkninger til regnskabet 

NOTE: 

1. Kontingentindtægterne har heldigvis været ca. 10.000 kr. over det budgetterede, 

svarende til godt 4 flere medlemmer. Sammenholdt med lidt færre AKUT-midler 

end budgetteret giver det dog ca. 3000 kr. i merindtægt. 

2. Den større udgift til Hovedstanden Vest-samarbejdet på ca. 2.000 kr. skyldes 

endnu engang en ekstraregning på et AMR-kursus, som blev dyrere end 

budgetteret. 

3. Styrelsesudgifterne er ca. 6.000 kr. lavere end budgetteret.  

4. Mødeudgifterne er ca. 14.000 lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes 

fokus på at reducere udgifterne hertil. 

5. Udgifterne til medlemsaktiviteter er ”overskredet” med ca. 39.000 kr. Introdagen 

til nye medlemmer blev ca. 7.000 kr. dyrere, da vi lidt overraskende har fået 

næsten 50 nye kollegaer. Samtidig har vi undladt at bruge 25.000 kr. af 

hensættelsen til medlemsweekenden, da vi i stedet tænker at bruge 35.000 kr. på 

et kulturelt arrangement i 2018. 

6. Vor revisor anbefalede, at vi indtægtsførte en ikke anvendt budgetteret udgift fra 

2014 til lokaleudgifter på godt 30.000 kr. Dette er medvirkende til den lavere 

udgift på ca. 42.000 kr. til lokaleudgifter.  

7. I et år med et – igen, igen – historisk lavt renteniveau er vi stolte over trods alt at 

have forrentet vores kassebeholdning m.m. med knapt 1 % svarende til ca. 2.000 

kr. mere end budgetteret. Kun knapt halvdelen af er placeret i obligationspuljer. 

Særlig Fond er forrentet med godt 1 %, da størsteparten af midlerne her er 

placeret i obligationspuljer.  

Vi har valgt at placere vore ”frie” kortfristede omsætningsaktiver i 

obligationspuljer i pengeinstitutter og ikke i fx aktier, da vi ikke ønsker at ”spille 

hasard” med medlemmernes penge. 

I henhold til almindelig regnskabspraksis er renteindtægterne opført efter årets 

resultat før renter. 

8. Kredsen er fortsat særdeles solvent.  

Årets nettoresultat efter renter var ca. 30.000 kr. primært hidrørende fra de lavere 

lokaleudgifter (se note 6). Der skal dog medtænkes den ikke anvendte del af den 

budgetterede henlæggelse på 25.000 som nævnt i note 5. 

Det er på denne baggrund, at kredsstyrelsen har fremsat forslag om et uændret 

kontingent på trods af, at der et fremlagt et budget med et underskud på 37.000 

kr. (underskuddet i 2017 dækkes af kassebeholdningen). 

 

Kredsen har i 2017 en samlet frikøbsforpligtelse på over 1,3 mio.kr. årligt. Det er nødvendigt fortsat 

via henlæggelserne at sikre kredsens eksistens i tilfælde af markante ændringer i kredsstyrelsen. 

 

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. 


