
Gennemgang af regnskab 
DJ Kommunikation 2021 

Foreningen, DJ Kommunikation, ender med et overskud på 264.531 kr. for 2021. Det store 
overskud er på trods af, at bestyrelsen fremlagde et budget for 2021 med forventning om et 
underskud på 48.000. Der blev budgetteret med et underskud for at få brugt noget af foreningens 
formue, da holdningen er, at pengene skal ud og leve og komme medlemmerne til gode. 2021 
ligner derfor 2020 på mange måder, fordi det ikke har været muligt at holde events af den ønskede 
størrelse. Danmark har været præget af flere nedlukninger og restriktioner, og det har i den grad 
afspejlet sig i antallet af fysiske events, som har været på det absolutte minimum i 2021. Det 
samme afspejler sig også på driften af bestyrelsesarbejdet. Dog har bestyrelsen prioriteret at 
mødes fysisk i højere grad for at styrke samarbejdet. 

Til trods for at der ikke blev brugt nær de penge, der var regnet med, er bestyrelsen tilfredse med 
resultatet, da der trods omstændighederne er blevet afholdt medlemsrettede aktiviteter. DJ 
Kommunikation har på nuværende tidspunkt en formue på 910.946 kr. Det er ambitionen, at der 
skal barberes noget af den formue i 2022, så pengene kan komme til gavn for medlemmerne. 

De fleste udgifter, der har været i forbindelse med events og netværksarrangementer har været 
udgifter til oplægsholdere til 17 fagsessions. Alle fagsessioner på nær et enkelt af har været 
afholdt online grundet usikkerhederne forbundet med restriktioner og forsamlingsforbud. Af samme 
årsag har der ikke været satset på netværksarrangementer i løbet af 2021. Det betyder, at der ikke 
har været udgifter forbundet med forplejning og lokaler. Det samme gør sig gældende med 
generalforsamlingen i 2021, der også blev holdt online. 

Der bliver normalt samlet ind til DJ’s Safety Fond ved Delegeretmøde samt Fagligt Forum. Da 
ingen af disse blev afholdt i 2020, blev der ikke indbetalt til DJ’s Safety Fond, og derfor blev der 
besluttet at give dobbelt tilskud i 2021 (40.000 kr.). I 2021 blev aktivitetspuljen ikke aktiveret, 
derfor er de budgetterede midler ikke udbetalt. 

Igen i 2021 har vi overskredet budgettet for promovering og kommunikation. Dog er de fleste 
penge under denne post brugt på Facebook-annoncering af webinarer. Da promovering af 
arrangementerne er en essentiel del af at få deltagere, ser bestyrelsen det derfor som en god 
grund for, at budgettet ikke er overholdt på dette punkt. 

DJ Kommunikation giver tilskud til flere forskellige medlemsrettede arrangementer, som vi ikke er 
eneafsendere på. I 2021 blev nogle stykker af disse afholdt, hvoraf nogle ikke kunne gennemføres 
grundet coronarestriktioner. De arrangementer, der kunne gennemføres, har DJ Kommunikation 
givet tilskud til. Der henvises til årsregnskabet for specificering af hvilke specifikke arrangementer, 
der er givet tilskud til. 

Bestyrelsen har vedtaget, at man vil betale DJ for at overtage en del af eventplanlægning samt 
forskellige administrative opgaver fremadrettet. En medarbejder fra DJ skal hjælpe os med 
diverse opgaver primært i forbindelse med event, kommunikation og bestyrelsens drift. 
Disse typer opgaver er før blevet løst af bestyrelsens medlemmer eller købt eksternt, men det er 
bestyrelsens holdning, at det vil være bedre med fast person ansat og gerne en med tæt 
tilknytning til forbundet. Derfor giver denne løsning rigtig god mening. Bestyrelsen anbefaler, at der 
fremover afsættes penge i budgettet til at dække udgifter til denne medarbejder. Til gengæld bliver 
udgiften til freelancer fremover brugt på denne medarbejder. I posten under Administration og 
sekretariat ligger udgifterne som forventet. Bestyrelsen anbefaler dog, at man fremadrettet sletter 
posten Småanskaffelser, da denne primært blev benyttet i en mindre digital tid. 
  
Restriktionerne har også sat sit præg på udgifter til bestyrelsesarbejdet, da hvert andet møde 
blev holdt online, hvor der derfor ikke har været udgifter i forbindelse med transport og forplejning. 
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