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Kvartalsregnskab – 1. kvartal 2019 
Samt indstilling om økonomiadministration i 2. kvartal. 
 

 

 

Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

 

 Godkender kvartalsregnskabet som det foreligger, idet første kvartals resultat er re-

lateret til såvel det af repræsentantskabet vedtagne budget (i skemaform) og ”det 

realistiske og sparsommelige budget” som HB og repræsentantskabet er orienteret 

om (i skemaform og prosa) 

 Fortsætter denne regnskabspraksis ved halvårsregnskabet. 

 Beslutter at sekretariatet administrerer efter ”det realistiske og sparsommelige bud-

get” som minimum frem til halvåret. 

 

 

 

 

Regnskabet for perioden 1.1.2019 – 31.3.2019 udviser et samlet overskud på t.kr. 2.326.  

 

Det af repræsentantskabet vedtagne budget for 2019 opererede med et underskud på t.kr. 

3.538. Sekretariatet udformede forud for repræsentantskabsmødet et ”realistisk og sparsom-

meligt” budget, hvor såvel forventede udgifter som forventede indtægter var opdateret, pri-

mært ift. dels implementering af de besluttede besparelser, dels forventning om væsentligt 

øgede medlemsindtægter. Dette budget opererer med et overskud på 2000 kr (”går i 0”). 

 

Sekretariatet har på baggrund af bogføringen af indtægter og udgifter pr. 1. april udarbejdet 

et kvartalsregnskab, hvor det realiserede sammenlignes med det forventede ved en simpel op-

deling af budgettet i ¼. Det giver naturligvis visse usikkerheder, da en del udgifter og indtæg-

ter ikke nødvendigvis er jævnt fordelt over året. Ikke desto mindre er kvartalsregnskabet altså 

t.kr. 2.326. bedre end ”det realistiske og sparsommelige budget” (Kolonnerne ”Opdateret bud-

get…”) og t.kr. 3.252 bedre end det af repræsentantskabet vedtagne budget (Kolonnerne 

”Vedtaget budget…) 

 

Sekretariatet har følgende bemærkninger til det realiserede resultat set i relation til ”det reali-

stiske og sparsommelige budget”: 

 

1. Natur og Miljø – ingen kommentarer 

2. Organisation og medlemmer – Organisatoriske enheder udviser et mindre forbrug, idet 

repræsentantskabsmødet ikke er bogført, og afdelingernes aktiviteter normalt er flest i 

sommerhalvåret. Der er et merforbrug på medlemstegning, hvilket er bevidst anven-

delse af de leads, der kom ind på fredningskampagnen, men også større indtægter fra 

medlemmerne på t.kr. 2.103, samt større indtægter på arv på t.kr. 1.653. Fonde og 

virksomheder er lavere grundet indsamlingen Danmark Planter Træer, der blokerer for 
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at opsøge nye sideløbende virksomhedspartnerskaber, og fordi bidrag fra etablerede 

partnerskaber endnu ikke er udbetalt. 

3. Kommunikation og events – Digital kommunikation udviser et mindre forbrug idet årets 

kampagneaktiviteter endnu ikke er gennemført og fordi den vakante SoMe-stilling bety-

der mindre forbrug på sociale medier. Kampagner og events udviser tilsvarende et min-

dre forbrug grundet kampagneaktiviteternes status. 

4. Administrative støttefunktioner – Overholder budgettet takket være (for) stor tilbage-

holdenhed med f.eks. renoveringsopgaver i Masnedøgade. 

5. Finansiering – DN’s værdipapirer giver et bedre afkast end budgetteret, idet kursværdi-

erne i 1.kvt har været stigende, i modsætning til i 2018. 

 

Det gode resultat skyldes således, dels at de større indtægter som forudsat i det ”sparsomme-

lige budget” har vist sig at holde stik – vigtigst og mest forudsigeligt fra medlemmerne, dels at 

udgifterne ikke fordeler sig jævnt henover året, og at første kvartal sædvanligvis udviser et 

overskud ift ”en fjerdedel af budgettet”, idet de eksterne udgifter til en række af aktiviteterne 

enten endnu ikke er afholdt eller ikke er blevet faktureret i løbet af første kvartal. 

På denne baggrund vurderer sekretariatet at det vil være fornuftigt at fortsætte med at admi-

nistrere efter ”det sparsommelige budget”, som minimum frem til halvårsregnskabet. HB vil 

derefter på mødet d. 30. august få forelagt et estimat for 2. halvår og et forslag til et revideret 

budget for resten af 2019. 

Allerede nu ligger det i øvrigt, klart på baggrund af de tilbud vi har modtaget, at udgiften til 

opgradering af medlemssystemet bliver en del højere end forvantet. Sekretariatet vil fore-

lægge HB et gennemarbejdet beslutningsgrundlag om dette på mødet i juni. 


