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2021

INDTÆGTER:

Kontingent
Renter 24
Bevilling fra DJs internationale pulje 0
Div. Andre indtægter 1.575

INDTÆGTER I ALT 1.675.735

UDGIFTER

Udgifter Bestyrelsen -457.361
Bestyrelse fortæring -15.920
Bestyrelse transport -28.188
Bestyrelse opholdsudgifter -73.999 (2)
Bestyrelse Fagligt Frikøb -339.253 (3)

Medlemsaktiviteter -553.900 (4) (3)
Generalforsamling -63.050 (5) (3)
Delegeret-/Valgmøde -9.565
Abo. Medlemmer -185.043 (6)
Medlemsarrangementer -162.214
Organisering -51.532 (3)
Klubarbejde -82.496 (3)

Nordisk & Int. Møder -15.300
Nordisk & Int. Samarbejde -15.300

Hjemmeside -183.746

1.674.136 (1)

Web teknisk vedligeholdelse -22.210
Web redaktion -161.536 (3)

Driftog Administration -97.658
DJ administrationsaftale -28.968
Gebyrer/renter -3.022 (7)
Gaver/repræsentation m.m. -1.332
Kontorartikler, telefoni/dropboks,småanskaffelser -20.954
IT omkostninger -17.355 (8)
Indkøb af PR matr. 0 (9)
Lokaleleje til PR matr. -5.976
Safety Fund -20.051 (10)
Div. Andre omk. (Tilskud, gaver blomster) 0
Revisionsgennemgang 0

Barselsfonden -398.092

UDGIFTER I ALT -1.706.058

PERIODENS RESULTAT -30.323

BALANCE

AKTIVER

Bankindestående FR.GR-Gruppen 1.327.005
Ml. regn. DJ 191.524
Depot Aktier FL.Gr 748
AL Formue Flex 526.076

AKTIVER I ALT 2.045.353

PASSIVER

E genkapital pr. 31.03 1.992.909
Egenkapital pr. 1.1 2.023.232
Periodens resultat -30.323

Kortfristet gæld 52.444
Barselsfonden 52.444

PASSIVER I ALT 2.045.353

Note 1
Stigningen i kontingentindtægter på godt 110.000 kr. i forhold til
2020, skyldes både en medlemsfremgang og flere fuldt betalende
medlemmer.

Note 2
Bestyrelsen prioriterer fysiske møder, og flere bestyrelsesmøder
har været afholdt i lejede lokaler, hvor personalet har
overenskomst, da DJ i lange perioder var lukket for mødeaktivitet
pga. corona. Derfor er opholdsudgifter højere i 2021, men vi har
benyttet os af fordelsaftaler. Vi vil dog altid, så vidt det
overhovedet er muligt, booke lokaler i forbundshuset. Vi har også
deltaget i Nordisk Topmøde i Finland, der kræver overnatning før
og efter for at nå frem i tide.

Note 3
Poster markeret med note 3 omhandler aktiviteter, hvor
bestyrelsen og andre kan honoreres med fagligt frikøb. Det drejer
sig om
• Bestyrelse Fagligt Frikøb,
• Medlemsaktiviteter,
• Organisering,
• Klubarbejde,
• Generalforsamling og
• Webredaktion.

Note 4
Udgifterne til medlemsaktiviteter er lavere end budgetteret,
hvilket skyldes af vi har været gode til at søge midler fra fonden til
sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål i DJ, kaldet
SKU. Det er tidkrævende, men altså pengene værd og noget vi
fortsat vil gøre. Desuden havde vi stadig ophavsretsmidler i 2021
til finansiering af en stor del af FreelanceFestivalen.
Aktivitetsniveauet har været højt, men dog også i nogen grad
bremset af corona i forhold til fysisk fremmødemulighed.

Note 5
Budgettet til Generalforsamling er overskredet, selvom
generalforsamlingen blev afholdt online. Årsagen er, at online-
afviklingen fordrede udgifter til teknik/streaming og leje af lokaler
til bestyrelsen og afviklerne.

Note 6
Flere medlemsabonnementer end budgetteret har givet en
overskridelse på den post, men vi holder øje med, at de er rentable
i forhold til antal brugere.

Note 7
Gebyrer og renter er steget, men vil forsvinde medio 2022, når DJ
laver ny aftale med bank og kapitalforvalter, og FreelanceGruppen
ikke har egne konti i andre pengeinstitutter.

Note 8
I løbet af 2021 blev alt vedrørende IT – mail-hotel og IT-licenser -
samlet under et for gennemsigtighedens skyld, men det har været
fordelt på andre konti, og ikke haft sit eget budget, hvorfor der
står 0 i budgettet. Der er ikke tale om en nævneværdig stigning
kun almindelige prisreguleringer i forhold til 2020.

Note 9
Indkøb af PR-materialer er ikke anvendt, da der bl.a. pga. af corona
ikke har været brug for materiale i forbindelse med fx fysiske
arrangementer.

Note 10
Safety-midlerne blev i 2021 anvendt til at støtte belarusiske
journalister, der havde fået en bevilling fra IMS og DJs safety-
midler, men senere havde brug for støtte for at kunne fortsætte
deres arbejde i eksil. Modtagerne er udvalgt i samarbejde med
Mogens Blicher Bjerregaard og er nærmere beskrevet i
bestyrelsens beretning.
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