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Regnskabsberetning 

I 2022 kunne vi igen holde fysiske møder og da foreningen samtidig kunne fejre sit 25-års jubilæum, blev det 
besluttet at vi ville holde møder igen i de enkelte regioner, samtidig ville foreningen betale alle udgifter inkl. 
forplejning for at så mange som muligt ville mærke jubilæet. 
 
Desværre var det på grund af ekstraordinær travlhed i kølvandet på Covid-19 svært at finde 
foredragsholdere og lokationer til alle møder, hvilket resulterede i, at der alene blev afholdt møder i 3 
regioner. De resterende vil blive afholdt i 2023. 
 
Ved budgetlægningen for 2022 budgetterede vi bevidst med et underskud på godt 53.000 kr. grundet en 
tiltrængt opdatering af vores pjece materiale. 
Det realiserede resultat blev et underskud 64.448 kr., lidt større end budgetteret, afvigelsen skyldes blandt 
andet, at vi fik færre kontingentindtægter end forventet samt udgifter til trykning af de nye pjecer. 
 
Vores ansatte administrative medarbejder har overtaget en meget stor del af foreningens administrative 
funktioner, hvilket har været en betydelig lettelse i bestyrelsesarbejdet. Der er udbetalt løn til vores ansatte 
medarbejder, arbejdsvederlag til formanden, samt formandshonorar, alt i overensstemmelse med det 
budgetterede.  
 
 IT omkostningerne , internetgebyr og betalingsgebyrer er blevet noget højere end forventet, de høje 
internet gebyrer skyldes at vores IT leverandør overgik til helårlig betaling, så der er 2022 er betalt for en 
længere periode. Stigningen i betalingsgebyrer skyldes at foreningen betaler alle omkostninger i forbindelse 
med medlemmernes betalinger. 
 
Tilskuddet fra Sundhedsministeriets udlodningsmidlerne udgør 197.953 kr. fra 2021, medens der er indgået 
204.055 kr. til anvendelse i 2023. Udlodningsmidlerne er en meget væsentlig indtægt til den daglige drift af 
foreningen. 
 
For 2023 forventes der at være balance i driften igen. 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 Resultatopgørelse for året 2022 

Indtægter: 

Kontingenter     275.361 
Indgået gaver             130 
Tilskud til afholdelse årsmøde 2022       6.950 
Medlemsbetaling årsmøde 2022     23.485   
Udlodningsmidler 2022, til anvendelse i 2023  204.055  509.981 
Udlodningsmidler ovf. til 2023                           (204.055) (204.055) 
Indtægter -til anvendelse 2022     305.926 
Overførte udlodningsmidler fra 2021     197.953 
Midler til anvendelse 2022      503.879 
 
Omkostninger: 

Årsmøde 2022 og generalforsamling      61.009 
Medlemsmøder,      14.566  
Møder, samarbejdspartner      11.613 
Bestyrelsesmøder inkl. strategimøde       7.504 
Medlemsblad inkl. forsendelse     27.006 
Honorarer administration inkl. sociale ydelser                          182.836 
Formandshonorar inkl. feriepenge   134.621 
Omkostningsgodtgørelse, bestyrelsen     15.800 
Nets- opkrævning        6.494 
Porto         4.236 
Kontorartikler            1.948 
Telefon og internet         4.928 
Markedsføring       26.500 
Nye pjecer       25.114        
Kontingenter andre foreninger          700 
Medlemsregistrering        5.846 
Elektronisk udstyr                   5.308 
Hjemmeside             643 
Opmærksomheder        1.382 
Forsikringer         2.040 
Internetgebyr (domain - og hosting gebyrer)         4.718 
It-omkostninger, diverse licenser     17.819 
Faglitteratur         1.267 
Betalingsgebyr        4.429 
Diverse                 0   568.327 
 

Resultat før finansiering     (64.448) 

Finansiering: 

Renteindtægter                   0 

Årets resultat        (64.448) 
 
Der overføres til næste år 



 
 

Balance pr. 31. december 2022 
 

Aktiver: 

Tilgodehavende udlodningsmidler 2022     204.055 
Danske bank, kt. 555-3083      547.509 
Danske Bank, kt. 9570-12706804          6.011 
Kassebeholdning           1.202 
 
Aktiver i alt       758.777 
 
Passiver: 
Gæld: 
Forudbetalte kontingenter inkl. periodisering       4.100 
Skyldige omkostninger       12.378 
Overførte udlodningsmidler, til anvendelse 2023   204.055 
Gæld i alt      220.533 

Egenkapital: 
Saldo primo       602.692 
Årets resultat       (64.448) 

Egenkapital       538.244 

Passiver i alt        758.777 

 

Skødstrup, den 3. marts 2023 

 
------------------------------------------ 

Flemming Adamsen,  
Kasserer 
Sign. 

Revisorerklæring 
Som foreningens valgte revisorer har vi revideret regnskabet  
Vi har udført de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige og skal samtidig bekræfte, at 
bevillingen fra Sundhedsministeriet Udlodningsmidler er anvendt til de formål, hvortil bevillingen er givet. 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 Skødstrup, den 3.marts 2023 

 

-----------------------  --------------------------- 

Jørn Heinricy    Dan Brøsch Jensen 
Sign.   Sign.    


