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Hovedbestyrelsens budgetforslag, som hermed fremlægges for gene-

ralforsamlingen til vedtagelse, indebærer et samlet underskud på kr. 

1.988.000. Det skal sammenholdes med det budgetterede underskud i 

budgetoverslaget for 2023 på 891.000 som repræsentantskabet vedtog 

i 2021. 

 

Budgetforslaget har været behandlet på to hovedbestyrelsesmøder i 

juni og august. 

  

Budgetforslaget tager på indtægtssiden udgangspunkt i kontingent-

medlemstallet1 pr. 1. maj 2022 = 9.637. Det er en stigning på 33 i for-

hold til sidste års budget, hvor medlemstallet til gengæld var 317 hø-

jere end forrige år. På nuværende tidspunkt ser det således ud til, at 

medlemsudviklingen er stagnerende, og hvis dette fortsætter i 2023, 

vil tendensen fra de seneste mange år, hvor regnskabsresultaterne – 

primært som følge af højere indtægter end forudsat – har været bedre 

end det forventede/budgetterede, ikke gentage sig. Udviklingen i år 

antyder ikke en eksplosiv medlemstilgang i 2022. 

 

Netop dette forhold – at stigningen i medlemstallet har været mindre 

i 2022 end året før – er den væsentligste forskel til det større under-

skud i budgetforslaget end i overslaget fra seneste repræsentant-

skabsmøde. Forskellen er lige under 1,6 mio. kr. Da budgetoverslaget 

blev lavet i 2021, var tendensen en større stigning i medlemstallet, 

end den har vist sig at være i begyndelsen af 2022 

 

En mere teknisk ændring sammenholdt med tidligere år er, at der på 

indtægtssiden er lavet en ændring i konteringen af de dobbeltorgani-

serede, som for de samlede indtægter dog ikke har konsekvenser, 

men som giver udsving på kontingentposten og kontingentandel til 

BUPL. Det skyldes, at det nu er BUPL, der opkræver kontingent fra 

dobbeltorganiserede medlemmer, og betaler en andel heraf til Frie 

Skolers Lærerforening, hvor det tidligere var omvendt. Det betyder, 

at indtægtsforventningerne til kontingentindbetalingen er reduceret, 

 
1 Et kontingentmedlem et almindeligt fuldtidsmedlem. Alle kontingentkategorier 

omregnes til dette. 
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mens BUPL’s kontingentandel bliver en indtægt.  

 

Udgiftsbudgettet er for hovedpartens vedkommende baseret på akti-

vitets- og udgiftsniveauerne fra indeværende og tidligere år. Vi står 

imidlertid stadig på ret usikker grund: 2020 og 2021 stod i høj grad i 

coronaens tegn med store overskud tilvejebragt af lavt aktivitetsni-

veau både i kredsene og hovedforeningen i tilgift til fortsat medlems-

tilgang.  

Vi skal tilbage til 2019 for at finde det seneste ”normale” år på ud-

giftssiden.  

Forventningen til regnskabet for 2022 er derfor et nødvendigt supple-

ment, men 2022 er stadig år 0 efter corona-årene2. Det betyder store 

usikkerheder om omkostninger, men der er alligevel nogle elementer 

og tendenser, der særligt er værd at nævne. Et eksempel på corona-

usikkerhederne er, at vi har svært ved at estimere posterne omhand-

lende møder og transport både for hovedbestyrelse, kredse og sekre-

tariatet.  

Under corona har der været afholdt langt flere møder, webinarer osv. 

virtuelt. Det er en intention fortsat at bruge virtuelle møder som en 

fast del af opgavevaretagelsen, men der må forventes en vis tilbage-

venden til præcoronasituationen hvilket afspejles i budgetforslaget.  

På udgiftsposten vedrørende TR-uddannelsen er der budgetteret med 

fuld implementering af en politisk beslutning om at oprette et fjerde 

hold på uddannelsen som følge af Frie Skolers Lærerforenings sats-

ning på at øge antallet af tillidsrepræsentanter, og på baggrund af det 

konkrete antal deltagere i 2022/23.  

Højskoleindsatsen er nu, og således også i 2023, et fuldt ud driftsfi-

nansieret indsatsområde, hvilket betyder, at konsulentløn og højsko-

leaktiviteter i relation til arbejdet i Frie Skolers Lærerforening indgår i 

driftsbudgettet.  

 

I lønbudgettet for sekretariatet indgår en ny chefstilling (besluttet på 

HBs marts-møde) med ca. en mio. kr. Herudover er lønninger, som 

det også er tilfældet med hovedbestyrelsen, fremskrevet.  

Mange af posterne er ”P/L-fremskrevne”. Det vil sige forøget med 

den af Kommunernes Landsforening forventede pris- og lønudvik-

ling. Det er en stigning på 2,7%, men også her er der en markant usik-

kerhed i lyset af de kraftigt stigende priser. 

 
2 Restriktionerne i januar ’22 havde ikke nævneværdig betydning for aktiviteterne i 

foreningen 
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I forhold til Hornstrup Kursuscenter er der som altid budgetteret 

med et nul. HKC kom ud af 2021 med et underskud på knap en mio. 

kr. Underskuddet indgår regnskabsteknisk i R21 i Frie Skolers Lærer-

forening, men overføres til en balancepost = forøgelse af HKC’s gæld 

til hovedforeningen. Forventningen til 2022 er et overskud, men også 

det vil blive tilbageført. 

 

 

Umiddelbart er det i forhold til budgetforslaget særligt værd at hæfte 

sig ved: 

I. Kontingentindtægten er baseret på medlemstallet pr. 1. maj 

2022. Det har de sidste mange år undervurderet indtægten 

som følge at den kontinuerte stigning i medlemstallet, men no-

get kan tyde på, at stigningstakten er aftaget. 

II. I indtægtsberegningen er der i forhold til kontingentet taget 

højde for at en andel af medlemmerne (højskolelærerne) jf. re-

præsentantskabsbeslutning er fritaget fra betaling til dispositi-

onsfonden. 

III. Der er afsat 1,85 mio.kr. til repræsentantskabsmødet, der afhol-

des november 2023 (herudover uddeles børnekulturprisen og 

evt. åndsfrihedsprisen på repræsentantskabsmødet).  

IV. Udgifterne til FH og LC stiger kontinuerligt i takt med med-

lemstallet, men der er også enhedsprisstigninger. Det har hidtil 

været svært at forudse, og der er derfor lavet en skønnet frem-

skrivning af medlemstal og enhedspriser. 

V. Der er besluttet og indarbejdet en mindre omfattende version 

2.0 af FSL-skolen. 

VI. Vi budgetterer med medlemstilfredshedsundersøgelse i 2023 

VII. Sekretariatets lønudgifter er steget som følge af generelle løn-

stigninger, og at der, jf. hovedbestyrelsesbeslutning, er tilføjet 

udgifter til en chefstilling.  

VIII. Særskilte aktiviteter, dvs. HKC, er som altid budgetteret til kr. 0 

IX. Vi budgetterer med finansielle indtægter på 800.000 kr. Tallet 

beror på investeringsrådgivernes estimat for de kommende 12 

måneder, som skal ses i lyset af de stigende obligationsrenter. 


