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Kvartalsregnskab - samlet resultat 

Pr. 30.09.2021 udviser kvartalsregnskabet et negativt resultat på 4,2 mio. kr., hvilket er 550.000 kr. 
mere i underskud end det forventede resultat på minus 3,7 mio. kr. for 3. kvartal. Når der er bud-
getteret med et stort ’negativt resultat’, skal det bemærkes, at det skyldes repræsentantskabets 
overskudsdisponering efter 2020. Den ordinære drift er i balance. 

Kvartalsregnskab - indtægter 

De samlede indtægter udgør 68,6 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 77,7 mio. kr., således 
en afvigelse på 9,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes forskellige forhold. De finansielle indtægter forven-
tes at ende med et negativt bidrag til økonomien med ca. 750 t.kr. mod forventede 350 t.kr. i ind-
tægt, således en samlet negativ afvigelse på 1,1 mio. kr. Der er en positiv afvigelse på 500 t.kr. på 
postkortindsamlingen, og Medlemsbutikken ventes at bidrage med 2-300 t.kr. mere i indtægter 
end budgetteret. Mens der for Arv forventes 2 mio. kr. færre i indtægter end budgetteret, og an-
søgningsfristen til Bladpuljen blev overskredet og giver dermed et hul i indtægterne for ”3.4 Med-
lemsblad” på 440 t.kr. På kontingenter og månedsgaver ses en negativ afvigelse på 1.858 t.kr., som 
skyldes en forsinkelse mht. opgraderinger og en stilstand i hvervningen hen over august og sep-
tember. Hvervningen er nu igen for opadgående, og face-to-face hvervningen blev opgraderet i 
sidste kvartal. Det forventes dog samlet for året, at der vil blive opnået færre indtægter end for-
ventet. Ligeledes vil der blive afholdt færre udgifter. 

Kvartalsregnskab - udgifter 

De samlede udgifter udgør efter 3. kvartal i alt kr. 72,8 mio. mod budgetterede udgifter på kr. 81,4 
mio. således et mindre forbrug på i alt kr. 8,6 mio. kr. som hovedsaligt skyldes periodiseringer, 
men på enkelte poster forventes året at ende med et mindre forbrug. 
 
Der er få afvigelser, der stadig skal ses i lyset af Corona, og som har medført et lavere eller udskudt 
aktivitetsniveau, men langt de flest projekter og aktiviteter er i gang og kører planmæssigt både 

 
Sekretariatet indstiller, at HB: 
 

• Tager kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2021 til efterretning. 

• Beslutter at reducere både indtægter og udgifter vedr. kontingenter 
med 1 mio. kr. i 2022. Årets resultat ændres ikke af ovenstående. 
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ift. den forventede økonomi og projektplan. De største afvigelser ses som periodisering og vil der-
med blive udlignet over det kommende kvartal. Dog forventes et mindre forbrug vedr. medlems-
hvervningen. 
 
Enkelte projekter kalkulerer med en budgetoverskridelse. Det gælder bl.a. for ”1.7 Landbrug”, 
hvor der ikke har været budgetteret nok vedr. 2021. For projekt ”2.1.1 Nye indsatser” og ”2.2.1 
Afdelinger” påregnes et mindre forbrug for året, men som dog forventes omdisponeret over året 
og dermed udlignes i andre projekter. Repræsentantskabsmødet er i foråret afholdt digital og har 
derfor bidraget med en besparelse på 475 t.kr. Næste møde afholdes som bekendt i november og 
den resterende del af nuværende besparelse 738t.kr. er således en forskydning af udgifterne her-
til. 
 
Budget 2022 
Efter endnu en gennemgang af budgettet for 2022 indstiller sekretariatet, at HB beslutter, at bud-
get 2022 reduceres med 1 mio. kr. i både indtægter og udgifter, således at indtægterne vedr. kon-
tingenter skrives ned til 84,5 mio. kr., mens udgifterne til medlemmer reduceres til 27,4 mio. kr. 
 
Årets resultat ændres ikke af ovenstående. 


