
Skriftlig uddybning af regnskab 2019 
Indtægter: 
Kontingent – Behøver ikke uddybning. 

Renter – Behøver ikke uddybning. 

Div. Andre indtægter – Hoveddelen af disse penge (9.000 kr.) er penge, vi har fået tilbage, da de er betalt 

for meget i forbindelse med et kredstræf i 2018. Resten er udbytte af aktier. Det er besluttet, at aktierne 

skal sælges og depotet lukkes, men da processen er meget omstændelig, og foreningen har skiftet kasserer 

midt i bestyrelsesperioden, er det desværre ikke sket endnu. 

Udgifter 
Arrangementer – Denne post i regnskabet indeholder tre underposter: Fagsessions, 

Netværksarrangementer og Diverse Arrangementer. Den anførte udgift for posten ’Arrangementer’ er 

udgifterne til de forskellige typer af arrangementer nedenfor lagt sammen. 

Der er vedlagt en særskilt oversigt over arrangementerne samt udgifter. 

Generalforsamling – Udgifter til generalforsamlingen 2019. 

Medielejr – De studerendes Medielejr blev støttet med 10.000 kr. i 2019. 

Medlemsaktiviteter – Dette punkt dækker over bevillinger til arrangementer og aktiviteter arrangeret af 

medlemmerne. I 2019 er den samlede udgift under dette punkt gået til et tilskud til KOM19. 

Delegeretmøde – Udgifter i forbindelse med både ordinært delegeretmøde og ekstraordinært 

delegeretmøde i 2019. Den største udgift herunder er 19.800 kr. til band samt forplejning til DJ 

Kommunikations medlemsarrangement til det ordinære delegeretmøde. Under denne finanspost er også 

udgifter til forplejning i forbindelse med to formøder til det ekstraordinære delegeretmøde.  

DJ Administrationsaftale – Foreningen betaler 3.804 kr. om måneden til DJ for hjælp til administration. 

Drift af bestyrelse – Udgifterne under denne finanspost består hovedsageligt af forplejning og lokaler i 

forbindelse med bestyrelsesaktiviteter samt udgifter til bestyrelsesmedlemmers transport til 

bestyrelsesmøder. Der er også en enkelt udgift på tabt arbejdsfortjeneste til et bestyrelsesmedlem. Den 

nuværende bestyrelse har valgt ikke længere at udbetale tabt arbejdsfortjeneste til 

bestyrelsesmedlemmer. 

Studentermedhjælper – Løn til studentermedhjælper, der hjælper med den daglige drift af bestyrelsen. 

Gebyrer – Udgifter til gebyrer på bestyrelsens betalingskort. 

Kontorartikler, porto, småanskaffelser – Knap 5.000 kr. under denne regnskabspost er brugt på nye roll-

ups, som foreningen kan bruge til diverse arrangementer. Resten af udgifterne består hovedsageligt af 

abonnementer til software. 

IT-udgifter og hjemmeside – Udgifter til hosting af forskellige mailadresser og drev, der blandt andet 

bruges i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. 



Promovering og kommunikation - Herunder er udgifter til Facebook-annoncering, produktion af indhold til 

sociale medier, merchandise samt støtte til rusforløbet på kommunikationsuddannelsen på DMJX, hvor DJ 

Kommunikation har mulighed for at komme i kontakt med nye potentielle medlemmer. 

Kurser og seminarer – Udgifter til tre bestyrelsesmedlemmers deltagelse ved KOM19, hvor de deltog på 

bestyrelsens vegne. 

Revision – Udgifter til den eksterne revisors revision af regnskabet. 

Safety fond – Tilskud til DJ’s safety midler. 

Kravling tilskud – Tilskud til Kravling Prisen, hvor DJ Kommunikation sponserer kommunikationsprisen. 

Repræsentation og gaver – Udgifter til gaver til fratrædende bestyrelsesmedlemmer samt diverse 

oplægsholdere. Gaver til oplægsholdere skulle rettelig have været konteret under arrangementer og vil 

blive det fremadrettet. 

Aktiver 
Bankindestående 11434118 – Indestående på foreningens konto hos Danske Bank. 

Bankindestående Nordea – Bankindestående på den konto, som foreningen har hos Nordea i forbindelse 

med aktiedepotet. Det er som anført ovenfor besluttet at sælge aktierne og nedlægge depotet. Det er 

desværre ikke sket endnu. 

De 4.478 kr. af det indestående beløb er nogle penge, der ved en fejl er blevet overført til DJ 

Kommunikation, men som skulle have været til Dansk Journalistforbund. Pengene vil derfor blive overført 

til den rette ejer. Derfor fremgår dette beløb også længere nede i regnskabet som kortfristet gæld. 

Aktier – Værdi af aktier i Danske Bank. Aktierne skal som anført ovenfor sælges. 

Passiver 
Egenkapital samt periodens resultat – Behøver ikke uddybning. 

Kortfristet gæld – Penge, der ved en fejl er blevet overført til foreningen, og som derfor vil blive tilbageført. 

MC Kom-gruppen – Overtræk på foreningens Master Card. 

Ml. regn. DJ – Penge, som foreningen skylder DJ. 


