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01-01-17 - 31-12-17 01-01-17 · 31-12-17 01-01-17 · 31-12-17 

Realiseret ÅTD Realiseret ÅTD Budget Afv. 

2016 2017 periode periode 

INDTÆGTER: 1.479.763 1.564.814 1.478.000 86.814 

Kontingent 1.478.086 1.699.137 1.478.000 221.137 

Barselsfonden 0 -212.392 0 -212.392

Renter 1.677 68 0 68 

Div. Andre indtægter 0 78.000 0 78.000 

INDTÆGTER I ALT 1.479.763 1.564.814 1.478.000 86.814 

UDGIFTER 

Udgifter Bestyrelsen -500.603 -536.130 -669.000 132.870 

Bestyrelse fortæring -53.555 -24.739 -50.000 25.261 

Bestyrelse transport -29.019 -33.820 -40.000 6.180 

Bestyrelse kilometer 0 -11.476 -40.000 28.524 

Bestyrelse opholdsudgifter -17.369 -16.435 -35.000 18.565 

Bestyrelse Fagligt Frikøb -382.576 -437.233 -475.000 37.767 

Bestyrelse Div omkostninger -15.275 -2.395 -15.000 12.605 

Konferencer 0 -9.178 -10.000 822 

Revisionsgennemgang -2.809 -855 -4.000 3.145 

Medlemsaktiviteter -399.257 -703.360 -684.940 -18.420

Generalforsamling -38.149 -57.117 -50.000 -7.117

Delegeret-Nalgmøde 0 -2.500 -10.000 7.500

Abo. Medlemmer -290.447 -102.976 -95.000 -7.976

Medlemsarrangementer -7.325 -12.906 -25.000 12.094 

Medlemskurser OHF -63.336 -75.893 -100.000 24.107 

Jubilæum 40 år 0 -448.455 -389.940 -58.515

Solidaritetsprisen 0 -3.514 -15.000 11.486

Nordisk & lnt. Møder -10.227 0 0 0 

Nordisk & lnt. Samarbejde -60.227 -23.196 -75.000 0 

Nordisk & lnt. Møder reffusion DJ 50.000 23.196 75.000 -51.804 

Hjemmeside -224.969 -201.945 -235.000 33.055 

Web teknisk vedligeholdelse -58.445 -42.122 -50.000 7.878 

Web redaktion -166.524 -159.823 -185.000 25.177 

Drift og Administration -116.253 -76.671 -162.000 85.329 

DJ administrationsaftale -26.172 -25.584 -24.000 -1.584

Gebyrer/renter -371 -1.028 0 -1.028

Gaver/repræsentation m.m. -9.491 -4.800 0 -4.800 

Kontorartikler, telefoni/dropboks, småansk; -19.347 -7.732 -25.000 17.268 

Indkøb af PR matr. -7.276 -12.438 -25.000 12.563 

Lokaleleje til PR matr. -4.596 -4.980 -4.000 -980

Rekruttering 0 -109 -50.000 49.891 

Safety Fund -40.000 -20.000 -20.000 0 

Div. Andre omk. (Tilskud, gaver blomster) -9.000 0 -14.000 14.000 

UDGIFTER I ALT -1.251.309 -1.518.106 -1.825.940 232.834 

PERIODENS RESULTAT 228.454 46.708 -347.940 319.648 



BALANCE 

AKTIVER 

... 

Bankindestående FRGR-Gruppen 
Dankort Sus Falch 
Dankort Steen Ramsgaard 

Kontingentrestance 31.12 
Andre tilgodehavender 
Ml. regn. OHF 

Depot Aktier FL.Gr 
AL Formue Flex 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 

Egenkapital 

Egenkapital pr. 1.1 
Periodens resultat 

Kortfristet gæld 

Forudbetalt kontingent 31.12 
Hensættelser 
Anden gæld 

Ml. regn. DJ 

PASSIVER I ALT 

1.817.582 
1.694 
5.596 

423 
49.850 
37.331 

1.352 
526.495 

2.440.322 

1.395.935 

1.349.228 
46.708 

1.044.387 

0 
1.044.387 

0 
0 

2.440.322 



Bestyrelsens noter til_regnskabet �017: 

Overordnet: Det er v�rd at �emærke, at det trods et meget højt aktivitetsniveau er 
lykkes at skabe et overskud.på 46.708 kr., selvom der i 2017 blev budgetteret med 
et underskud (træk på formuen) på 272.940 kr. Den øgede organiseringsindsats, der 
har fundet sted i bl.a. de faglige klubber og gruppens udvalg De nye, må også siges 
at have givet resultat, idet medlemstallet ved årsskiftet 2017 /18 var steget med 100 
nye medlemmer. 

Ad. Bestyrelse Fagligt Frikøb: Heri indgår i år også frikøb af ikke 
bestyrelsesmedlemmer i ,form af de såkaldte tovholdere i faglige klubber, som har 
udført et stykke arbejde, .der bør kompenseres. 

Ad. Freelancegruppens 40 års jubilæum: Her ses en budgetoverskridelse på 58.515 
kr. Ca. 1/3 af den - nemlig transportrefusion til deltagerne på 19.875,80 kr. - blev 
vedtaget på generalforsamlingen 2017. Det efterlader 38.639,20 kr. som bestyrelsen 
besluttede på et bestyrelsesmøde, da festen udviklede sig til at blive mere end en 
fest - nemlig en fagpolitisk manifestation. Størstedelen af beløbet dækker 
trykningen af jubilæumsmagasinet i så stort oplag, at det kan bruges til rekruttering, 
hvilket allerede sker ved bl.a. udsendelse til kontorfællesskabet og 
uddannelsessteder, en overset momsudgift, udgift til pianist, da vi trods ihærdige 
forsøg ikke kunne rekruttere en blandt medlemmerne og produktion af banner, der 
bruges fremadrettet. 

Ad Solidaritetsprisen: Forbruget er meget lavere end budgetteret, da præmierne til 
både plakat-designer og vindere er uddannelsesbeviser, der pt. kan betales fra 
ophavsretsmidlerne. 

Ad Rekruttering: I 2017 har indsatsen bestået af etablering af samarbejde med DJ 
om indsatsen overfor studerende, samt organisering via klubarbejdet, hvor 
udgifterne er afholdt på kontoen fagligt frikøb og medlemsaktiviteter. 



DE VALGTE REVISORER� -BEMÆRK�INGER. 

Vi har revideret det fremlagte regnskab for 2017 for FreelanceGruppen, specialgruppe i 
Dansk Journalistforbund. 

Vi har konstateret at indeståend� på bankkonti og depoter er i overensstemmelse med det bogførte. 
Vi har gennemgået kassererens egne bemærkninger til regnskabet og kan tilslutte os dem. 

Vi har ikke i vores gennemgang af regnskab og bilagsmateriale fundet anledning til yderligere 
bemærkninger, hvorfor vi anbefaler regnskabet til generalforsamlingens godkendelse uden 
forbehold. 

København, den 2. februar 2018 

Mogens Laier 

Valgte revisorer på generalforsamlingen 2017 




