
Uddybning af regnskabet for DJ Kommunikation 2020 

Overordnet: 
Foreningen ender 2020 med et overskud på 79.240 kr., selvom vi havde budgetteret med et ganske stort 
underskud for at nedbringe formuen og i stedet få pengene ud, hvor de kommer medlemmerne til gode. 
Overskuddet skyldes hovedsagelige coronasituationen. 

Der er ikke brugt lige så mange penge på medlemsrettede aktiviteter som planlagt, da hverken vi eller 
andre har kunnet afholde fysiske arrangementer. Da hovedparten af bestyrelsesmøderne har været afholdt 
online, er der stort set heller brugt penge på drift af bestyrelsen. 

Overordnet set er bestyrelsen dog tilfreds med, at det i så svært et år er lykkedes at få brugt en stor del af 
de indkomne midler på tiltag, der er kommet medlemmerne til gode – først og fremmest på webinarer. 
Derfor er overskuddet heller ikke blevet så stort, som man måske kunne have forventet situationen taget i 
betragtning. 

Detaljeret gennemgang 
Medlemsrettede aktiviteter 
Arrangementer: 
De fleste udgifter på denne post har været udgifter til oplægsholdere til 19 webinarer (med 94 deltagere i 
gennemsnit), der blev afholdt i 2020. Da disse har været afholdt online, har vi ikke har skullet betale for 
f.eks. forplejning og lokaler, og vi har derfor brugt færre penge end planlagt. 

Vi fik dog i starten af året holdt et par enkelte større fysiske arrangementer. Det ene i forbindelse med 
vores generalforsamling og det andet et arrangement om medieudviklingen afholdt sammen med 
specialgruppen Journalisterne. 

Desværre er der under denne post også udgifter til et større arrangement, der aldrig blev til noget. Da 
udviklingen i COVID19-smitten var positiv i sommeren 2020, planlagde vi et stort arrangement i forbindelse 
med det amerikanske valg. Vi fik lavet en aftale med om lokale og forplejning, der sikrede os, at vi ikke 
skulle betale fuld pris for disse ved aflyst arrangement, men samme aftale kunne ikke laves med 
oplægsholderne. Da arrangementet endte med at måtte aflyses, stod vi derfor med nogle uundgåelige 
udgifter. 

Det er også værd at bemærke, at der er et plus på posten ’Netværksarrangementer’. Det skyldes, at vi har 
fået tilbagebetalt nogle penge, der for år tilbage er ydet som støtte til et netværk i grænselandet. Da de 
ikke fik brugt alle pengene, valgte de at betale dem tilbage. Og da vi ikke ellers har haft udgifter til denne 
post, ender det med et plus. 

Aktivitetspuljen: 
Der kom i år ingen ansøgninger fra medlemmer til at lave medlemsrettede aktiviteter. Vi må konstatere, at 
vi desværre igen ikke har fået reklameret for denne mulighed. Der var uanset hvad næppe kommet de 
store udgifter coronasituationen taget i betragtning, men det er værd at have fokus på aktivitetspuljen det 
kommende år. 



Fagligt Forum: 
Dette blev aflyst, og der kom derfor ingen udgifter i den forbindelse. 

Safety Fond: 
Normalt bliver der samlet ind til DJ’s Safety Fond ved Delegeretmøde samt Fagligt Forum. Da sidstnævnte 
ikke har været afholdt i 2020, blev der dog aldrig givet penge til trods for, at der var budgetteret med at 
give 20.000 kr. Det skal overvejes, om der derfor skal gives mere i 2021. 

Generalforsamling: 
Denne nåede vi at afholde, inden samfundet blev lukket. Der var et flot fremmøde, og budgettet blev 
overskredet med 7.000 kr., hvilket er acceptabelt. 

Promovering & kommunikation 
Her har vi overskredet budgettet, men de fleste penge under denne post er brugt på Facebook-
promovering af webinarerne. Da promovering af arrangementerne er en hel essentiel del af at afholde 
dem, burde disse udgifter måske ligge under posten ’arrangementer’, men for at skabe overblik er de 
placeret her. Bestyrelsen mener derfor, at det er med god grund, at budgettet her ikke er overholdt på 
dette punkt. 

Medielejr: 
Blev ikke afholdt og de afsatte midler derfor ikke brugt. 

Kravlingtilskud: 
Blev givet i henhold til det budgetterede. 

Journalistikkens dag: 
Blev ikke afholdt, og der er derfor ikke brugt penge på denne post. 

Tal til øjet: 
Tilskud givet. 

Kom20: 
Blev ikke afholdt. 

Freelancer: 
Vi har indgået et samarbejde med en freelancer, der hjælper os med at stable arrangementerne på benene. 
Det viste sig, at der er brug for lidt flere timer, end der er afsat, og derfor er budgettet overskredet en 
smule for denne post. Det skal overvejes at justere dette i budgettet for 2021. 

Kørselsgodtgørelse til medlemmerne: 
Ingen penge brugt. 

Medlemsaktiviteter: 
Ingen penge brugt på denne. 

Administration og sekretariat 
Her går vi ikke ned i de enkelte poster, da de burde være til at forstå umiddelbart, og budgettet er fulgt 
stort set til punkt og prikke. Der er dog brugt 20.000 på ekstern revision, selvom der kun er sat 10.000. Det 
skyldes, at revisionen af sidste års regnskab ved en fejl ikke kom med i regnskabet for det pågældende år, 
og der derfor er bogført revision af to regnskaber i dette. 



Bestyrelsesarbejde 
Heller ikke her bør det være nødvendigt med en detaljeret gennemgang. Der er brugt færre penge end 
budgetteret med, da pengene her plejer at gå til især forplejning og eventuelt leje af lokaler til bestyrelsens 
møder og seminarer. Corona har i høj grad forhindret afholdelsen af fysiske møder. Der er derfor kun brugt 
ganske få penge, der er brugt på forplejning ved møder, inden samfundets nedlukning.   
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