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Budgetforudsætninger 
 
På HB seminaret blev sekretariatet bedt om at arbejde på et budget for 2019 som kunne nærme sig 0. Det 
har vi gjort, og det i AP materialet vedlagte budgetforslag giver et underskud på ca. 28.000 kr. Forudsætnin-
gerne for budgetresultatet fremgår herunder:  
 

 Al aktivitet i AP planen skrevet med almindelig tekst kan indeholdes i det angivne budget. Det vil 
sige, at en lang række af de ønsker der har været fra HB og organisationen forventes at kunne 
håndteres med de i budgettet angivne ressourcer. Til mødet vil ligge en liste med håndteringen af 
de konkrete ønsker.  
 
Hvor der er ønsket nye/yderligere indsatser som ikke kan holdes inden for det angivne budget er 
teksten markeret med gult.  
 

 Det betyder, at hvis vi skal kunne løfte nogle af de nye indsatser (markeret med gult) skal der enten 
prioriteres for at holde budgettet i 0, eller tages et beløb af foreningens grundkapital.  
 

 Det er forudsat, at HB beslutter en kontingentstigning, hvilket forventes at give en indtægtsstigning 
på ca. 2,4 mio.kr. Kontingenterne vil stige med: 45 kr. pr år for almindelig kontingent og 10 kr. pr år 
for studenter og pensionister. 
 
Seneste kontingentstigning var i 2013.  

 

 Derudover er nogle indsatser sparet væk eller reduceret. De oplistes her under.  
 

 Til slut er nævnt nogle større tiltag, som ikke kan effektueres på kort sigt, men som kan analyseres 
for at se om de kan give et indtægts- eller besparelsesbidrag på længere sigt. 

 

Reduktion af eksisterende aktiviteter 

Forårets REP-møde af-
holdes som et inspirati-
onsmøde uden overnat-
ning. 

Der var gode tilbagemeldinger på inspirationsmødet i Mid-
delfart i foråret 2018. Der kan ske en sammenslutning af for-
årets normale REP-møde og et inspirationsmøde, således at 
der afholdes ét møde med et naturfagligt indhold for en 
bred deltagerkreds. Godkendelse af årsregnskab kan ske 
elektronisk, og personvalg kan foretages til efteråret. 

200.000 kr. 

Natur & Miljø  
 

Medlemsbladet udkommer fire gange årligt og udgør en cen-
tral del af DN’s kommunikation til medlemmerne. Bladet er 
ganske dyrt at producere: 0,8 årsværk og 4,37 mio. kr.  
Hvis der skal frigøres betydelige ressourcer, vil det have den 
konsekvens, at bladet vil udkomme færre gange eller med 
færre antal sider. Der kan frigøres mindre ressourcer ved at 
hjemhente annoncesalget, ca. 100.000 og ca. 50.000 på pa-
pirkvalitet. 

150.000 kr. 
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Folkemødet på Born-
holm  
 

Kommunikation og politisk interessevaretagelse på folkemø-
det. Der kan frigøres ressourcer, hvis vi vælger en model 
uden et DN-telt, nedskaleret kommunikationsindsats og 
færre medarbejderressourcer. 

50.000 kr. 

Kystvandringen  
 

Aktiviteten er et lidt uafklaret samarbejde med Hjertefor-
eningen, som kun enkelte afdelinger delrager i. 

50.000. kr. 

Lokale ture og  
arrangementer 

Der kan frigøres ressourcer ved at fjerne Naturens ambu-
lance (0,5 årsværk+1 student). 

100.000 kr. 

I alt reduktioner  550.000 kr. 

 

Nye indtægter i 2019 

Højere kontingent 

 

DN kan hæve det ordinære kontingent (dog har en stor del 
af medlemmerne en aftale om at donere et fast månedligt 
beløb fremfor at betale årskontingent). En stigning på føl-
gende kontingentsatser:  
- Almindeligt medlem: fra 350 til 395 kr.,  
- Pensionist: fra 200 til 210 kr.,  
- Ung under uddannelse: fra 200 til 210 kr.  
- (ingen ændring i husstandsmedlem: 95 kr.)  
Kontingentet blev senest hævet i 2013 (35 – 5 – 5 – 0). 

-2.439.000 kr. 

 
Øget indtægtsgrundlag på længere sigt 

Ekstern finansiering 

 

DN kan i højere grad basere dokumentation, kampagner og projekter på eks-
tern finansiering og i højere grad designe indsats og mål mod de steder, hvor 
pengene findes. Det giver dog mindre uafhængighed i valget af indsatser.  

Mere arv 
 

DN modtager ca. 1 % af det samlede arvebeløb, som gives til NGO’er i pr. år 
– i gennemsnit de seneste år omkring 5.000.000. kr.. Det ligger langt under, 
hvad vi burde modtage, set i forhold til DN’s størrelse, indsatsområder og re-
sultater. DN kan investere i at hæve dette beløb, men det er dog ikke en in-
vestering, der giver afkast på kort sigt. 

Mere aktiv medlems-
hvervning 
 

Vi kan undersøge, om vi er gode nok til at bruge vore publikumsrettede akti-
viteter til direkte medlemshvervning. En mere aktiv indsats på dette område 
kan muligvis genere flere medlemmer og dermed flere medlemsindtægter 
over tid. 

 

Besparelser på længere sigt 

Flytning af DN’s sekreta-
riat 

Flytning af DN’s sekretariat bliver med mellemrum taget op. Det kan under-
søges, om der kan hentes besparelser på en flytning af sekretariatet. 

 

Ønsker om yderligere tiltag 

Der er ønsker om nye/yderligere tiltag oa som ikke kan indeholdes i det angivne budget. Disse er i tek-
sten angivet med gul skrift. Nogle tiltag er prissat, mens andre er rejst som opmærksomhedspunkter. 
De prissatte ønsker summerer brutto op til 1,67 mio. kr., som ikke er indeholdt i budgettet. 

 


