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Budgetforslaget i oversigtsform: 

INDTÆGTER: Budget 2020 Noter 
Kontingent 1.565.000 1 
Renter    
INDTÆGTER I ALT 1.565.000   

 

UDGIFTER Budget 2020 Noter 
Udgifter Bestyrelsen -535.000   
Medlemsaktiviteter -725.000   
Nordisk & Int. Møder -25.000   
Hjemmeside -250.000   
Drift og Administration -139.000   
Barselsfonden - medlemsindskud -200.000 2 
Barselsfonden – ekstra indskud -200.000 2 
UDGIFTER I ALT -2.074.000  

 

RESULTAT: Budget 2020 Noter 
UDGIFTER I ALT -2.074.000   
INDTÆGTER I ALT 1.565.000   
RESULTAT -509.000 3 

 

Se forklaringer på efterfølgende noteside. 

Detailtal for de enkelte driftsområder under UDGIFTER fremgår af efterfølgende sider. 

  



 
 
Bestyrelsens udgifter: Budget 2020 Noter 
Bestyrelse fortæring  -30.000   
Bestyrelse transport -25.000   
Bestyrelse kilometer -5.000   
Bestyrelse opholdsudgifter -40.000   
Fagligt Frikøb -425.000 4 
Bestyrelse Div omkostninger 0   
Konferencer 0   
Udgifter Bestyrelsen -535.000   

   
Medlemsaktiviteter Budget 2020 Noter 
Generalforsamling -50.000   
Delegeret-/Valgmøde 0   
Abo. Medlemmer -125.000 5 
Medlemsarrangementer/kurser -325.000   
Fagligt frikøb – Organisering -75.000 4 
Fagligt frikøb – Klubarbejde -150.000 4 
Medlemsaktiviteter i alt -725.000   
    
Nordiske og Internationale møder Budget 2020 Noter 
Nordisk & Int. Samarbejde -25.000   
Nordisk & Int. Møder refusion DJ 0   
Nordisk & Int. Møder -25.000   
    
Web og kommunikation Budget 2020 Noter 
Web teknisk vedligeholdelse -20.000   
Web redaktion -230.000 4 
Hjemmeside -250.000   

   
Drift og Administration Budget 2020 Noter 
DJ administrationsaftale -30.000   
Gebyrer/renter -1.000   
Gaver/repræsentation m.m. -5.000   
Kontorartikler, telefoni/dropboks, småanskaf. -20.000   
Indkøb af PR matr. -40.000   
Lokaleleje til PR matr. -8.000   
Safety Fund -20.000 6 
Div. Andre omk. (Tilskud m.v.) -10.000   
Revisionsgennemgang -5.000   
Drift og Administration -139.000   

  



 
 
Noter til enkelte budgetpunkter 

Note 1 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020. Den lille nedgang i budgettet for de samlede 
kontingentindtægter, sker med baggrund i en lidt mindre kontingentindbetaling i 2020. En 
nedgang der skyldes en del medlemmers kontingentfritagelse i FreelanceGruppen som følge af 
nedsat kontingent til DJ. En tendens der muligvis vil fortsætte i 2021. Til gengæld er der aktuelt 
en positiv tilgang af medlemmer, så bestyrelsen har valgt at fastsætte budgettet til samme 
beløb, som er regnskabsført i 2020.  

Kontingentbudgettet indeholder også indskud til barselsfonden på 10 kr. pr. medlem pr. måned. 

Kontingent foreslås uændret til 80 kr. om måneden – heraf 10 kr. til barselsfonden. Ydelsen 
fra barselsfonden foreslås også uændret til 150 kr. pr. dag i maks. 28 uger.  

Note 2 Trækket på barselsfonden har i 2019 og 2020 ligget på lidt over kr. 400.000,- pr. år. 

Der er aktuelt ikke overblik over hvordan den offentlige barselsordning for selvstændige vil 
påvirke antallet af mulige modtagere, vil bestyrelsen at medlemsindskuddet fastholdes og at der 
afsættes yderligere kr. 200.000,- til dækning af et eventuelt underskud. Afhængig af det endelig 
træk på i 2021 fremsætter bestyrelsen beslutningsforslag omkring barselsfonden til behandling 
på generalforsamlingen 2022. 

Note 3 Med bl.a. et ekstra indskud til barselsfonden og en væsentlig forøgelse af budgettet for 
medlemsarrangementer er bestyrelsens forslag til udgiftsbudget noget højere end budgetteret 
og realiseret i 2020.   

Note 4 Fagligt Frikøb til bestyrelsen er pt. fastholdt på samme niveau som i 2019. 

Der betales fagligt frikøb både til bestyrelsesmedlemmer og til andre medlemmer, der udfører 
fagligt arbejde efter aftale. 

Fagligt frikøb indgår i følgende konti, som alle er mærket med note 5: 

• Fagligt Frikøb, 
• Klubarbejde 
• Rekruttering/organisering 
• Web redaktion 
• Generalforsamling 

Note 5 Beløbet dækker medlemsaftaler med: MediaWatch, dknyt.dk, Kommunen.dk og Ritzaus Tid & 
Sted.     

Note 6 I lighed med budgettet for 2019 foreslås det at vi også i 2020 afsætter 20.000 kr. til Safety Fund, 
men at beløbet kun kommer til udbetaling, hvis fonden får behov for flere penge. Bestyrelsen 
vurderer eventuelle andet tilsvarende solidaritetsarbejde løbende, jf. tidligere anbefaling fra 
generalforsamlingen. 


