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FSL’s økonomi: Regnskab 2017, forventning til 2018 og budget for 2019 

Til brug for generalforsamlingens behandling af budgettet for 2019 findes her og i det tilhørende 

tabelmateriale en kort gennemgang af budgettet samt forudsætningerne herfor: Regnskabet for 

2017 og det reviderede budget for 2018.  

Budgettet for 2019 er første- og andenbehandlet i hovedbestyrelsen i hhv. juni og august ’18 på 

baggrund af det af repræsentantskabet i november 2017 godkendte budgetoverslag og vedtagne 

kontingenter. Det bemærkes, at det iht. vedtægterne alene er repræsentantskabet, der kan fast-

sætte kontingentsatserne. 

Budgetforslaget for 2019 indstilles af hovedbestyrelsen til generalforsamlingens vedtagelse. 

Regnskab 2017 

Regnskabet for 2017 (se sammenfatningen i tabelmaterialet – det fuldstændige regnskab kan findes 

på hjemmesiden) afspejler en forening med plads til konsolidering af foreningens økonomi såvel 

som en stadig styrkelse af foreningens indsats for eksisterende og kommende medlemmer 

2017-resultatet viser et overskud på 1,3 mio. kr. ud af en omsætning på 47,5 mio. kr. Resultatet skal ses i 

lyset af et budgetteret underskud på 1,4 mio. kr. og er således 2,7 mio. kr. bedre end budgetteret.  

Cirka 1 mio. kr. kommer dog fra områder uden for Hovedforeningen og tilbageføres hertil. Det gælder over-

skuddet for Hornstrup Kursuscenter på 950.000 kr. og overskuddet for Bladet Frie Skoler på 85.000 kr.  

Det budgetterede underskud i 2017 skulle først og fremmest tilskrives et ønske om at styrke to forhold: 

først medlemsdemokratiet i foreningen via en ny model for repræsentantskabsmøder, herunder et større 

repræsentantskab, der til gengæld kun mødes i ulige år, og dernæst en fortsættelse af lønkampagnen. 

Regnskabsresultatet for 2017 kan i forlængelse af ovenstående bl.a. tilskrives kontingentindtægter i størrel-

sesordenen 750.000 kr. mere end budgetteret, samt mindreudgifter til repræsentantskabsmødet på ca. 

500.000 kr. Hertil kommer et mindreforbrug på en række øvrige poster som sags- og mødeomkostninger, 

IT, kontorartikler m.v.  

Alt i alt afspejler resultatet for 2017 en forening i fortsat god økonomisk gænge med plads til såvel en nød-

vendig konsolidering af foreningens økonomi, samt en stadig styrkelse af foreningens position i forhold til 

både nuværende og fremtidige medlemmer. 

 

Revideret budget 2018 

Udarbejdelsen af budget 2019 er som noget nyt både foretaget med udgangspunkt i det budgetoverslag 

2019, der blev vedtaget af repræsentantskabet i november 2017, samt med kendskab til et revideret bud-

get 2018 (se tabelmateriale). Særligt det reviderede 2018-budget giver en ekstra dimension i budgetterin-

gen for 2019, og håbet er, at kendskabet til resultatet for de første seks måneder i indeværende regn-

skabsår på den vis vil styrke budgetlægningen for det kommende år.  

Det reviderede budget for 2018 indeholder først og fremmest en markant opjustering af de forventede 

kontingentindtægter på 3,5 mio. kr. Beregningen er lavet med udgangspunkt i en fremskrivning af det gen-

nemsnitlige antal kontingentmedlemmer i de første 6 måneder af 2018.  

https://www.fsl.dk/media/2178/fsl_%C3%A5rsrapport_2017.pdf
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På omkostningssiden er der mindreudgifter til løn- og arbejdstidskampagne på 0,5 mio. kr., hvilket først og 

fremmest udtrykker en forskydning af denne indsats til 2019 grundet travlhed omkring OK-forhandlingerne. 

Dertil kommer mindre forskydninger ift. det oprindelige budget 2018 i form af eksempelvis forventede min-

dreudgifter til sags- og mødeomkostninger, IT, kontorartikler m.v. Omvendt er der forventede merudgifter 

til Bladet Frie Skoler og lokaleomkostninger, samt slutteligt en fejlretning ift. lønudgifter i sekretariatet.  

Mere om Bladet og lønudgifter på sekretariatet i afsnittet om budget 2019. 

Det reviderede budget 2018 indebærer en forventning om et overskud i størrelsesordenen 3 mio. kr., hvil-

ket skal ses i sammenhæng med et oprindeligt budget 2018 i fuld balance. Den primære årsag hertil findes i 

den beskrevne opjustering af kontingentindtægten for 2018.  

 

Budget 2019 

Budget 2019 (se tabelmateriale) udtrykker i forhold til budgetoverslaget for 2019 først og fremmest en 

markant opjustering af forventningerne til indtægtssiden i form af forventet øgede kontingentindtægter på 

ca. 3 mio. kr. Det giver en forventet samlet indtægt på 54 mio. kr. i 2019. Budgetmæssigt beregnes indtæg-

terne for 2019 som vanligt med udgangspunkt i antallet af kontingentmedlemmer pr. 1. maj året før bud-

getåret, dvs. 1. maj 2018. Opjusteringen af forventningen til kontingentindtægter kan alene tilskrives den 

løbende medlemsfremgang, ikke mindst i foråret 2018. 

Med et forventet underskud for 2019 på 750.000 kr. indeholder budget 2019 en grundlæggende fasthol-

delse af aktivitetsniveauet for 2018, suppleret af en række konkrete udvidelser. 

For det første er 2019 igen repræsentantskabsmøde-år, hvilket ift. budget 2018 giver en forventet merud-

gift på 1,8 mio. kr. Det budgetterede underskud i 2019 skal dog ses i sammenhæng med en hensættelse på 

1 mio. kr. i budget 2018 målrettet netop repræsentantskabsmødet i 2019.  

For det andet indeholder budget 2019 en opjustering af en række budgetposter, der delvist følger antallet 

af medlemmer, og hvor medlemsfremgangen således naturligt medfører øgede udgifter. Det gælder ek-

sempelvis udgifter til medlemskab af andre foreninger (FTF, DUS m.v.), tilskuddet til aktiviteter i kredsene, 

samt udgifter til bladet. For bladets vedkommende giver en nødvendig omlægning af bladets distribution 

tillige en markant merudgift til porto – en ændring, der i øvrigt allerede slår delvist igennem i det revide-

rede budget 2018. Hertil medfører de mange nye medlemmer behov for opjustering med en konsulent i 

sekretariatet. 

For det tredje indeholder budget 2019 en opjustering af aflønning til formandsskabet som følge af lederaf-

talen indgået ved OK18, samt en forøgelse af HB-medlemmernes honorar som følge af ændrede ansvars- og 

opgaveområder, herunder afregning for særlige feriedage, arbejde på skæve tidspunkter, styrket fokus på 

kredsledelse samt kursus- og øvrige ledelsesfunktioner forbundet med HB-arbejdet.  

For det fjerde indeholder budgettet en opjustering af budgettet til TR-E, der afholdes i forbindelse med re-

præsentantskabsmødet efter en tilsvarende model som i 2017. 

For det femte indeholder budget 2019 en opjustering og udvidelse af lønkampagnen i form af en tidsbe-

grænset ansættelse af konsulent, samt iværksættelsen af en ledsagende arbejdstidskampagne. 
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For det sjette indeholder budget 2019 en udvidelse af budgettet til IT, der først og fremmest kan tilskrives 

indledningen på en nødvendig afsøgning og udvikling af et nyt medlemssystem. Udgifter til anskaffelse af 

nyt medlemssystem ventes først i budget 2020 og vil i øvrigt blive afskrevet over en årrække.  

For det syvende indeholder budget 2019 en mindre opjustering af lokaleudgifter og forsikring. 

Slutteligt indeholder budget 2019 en fejlretning ift. sekretariatets lønudgifter, hvor der i det oprindelige 

budgetoverslag fejlagtigt var modregnet lønrefusion to gange, samt fratrukket kørsel to gange. Udvidelsen 

her dækker således ikke over ikke-kendte ansættelser, lønstigninger eller lignende. Denne fejlretning har 

tillige været en del af budgetrevisionen for 2018. 

Budget 2019 afspejler samlet set, at vi er en forening, der umiddelbart er ved at finde et leje med flere 

medlemmer og noget større omsætning og aktivitetsniveau end for bare 2-3 år tilbage. Det giver på den 

ene side behov for tilpasning af egen organisation, og på den anden side muligheder for aktivitetsudvidel-

ser og igangsættelse af nye aktiviteter. 

Samtidig er der fortsat behov for at konsolidere foreningens økonomi. Budget 2019 skal derfor også ses i 

lyset af forventningerne til resultatet for 2018 jf. forventningen om, at resultatet for 2018 vil styrke forenin-

gens egenkapital med op imod 3 mio. kr. ud over hensættelsen til repræsentantskabsmødet i 2019 på 1 

mio. kr. 

 

 


