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Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget 2020 

Følgende bemærkninger er til brug for Hovedbestyrelsens godkendelse af budget 2020. Materialet 
indeholder tillige estimatet for indeværende år, 2019. 

• Årets estimat for 2019 forventes at lande på kr. -5,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret 
resultat på -3 mio. kr., det vil sige et overforbrug på 2,6 mio. kr. 

Det skal dog bemærkes, at der i overforbruget er indregnet ekstraordinære engangsinveste
ringer til en opgradering af medlemssystemet for 2,6 mio. kr., hvor af der modregnes en IT-
henlæggelse fra 2018 på -0,9 mio. kr. Derudover er der foretaget ekstraordinære investerin
ger i telefundraising på 1,1 mio. kr., samt en tagudskiftning på behandlingsbygningen i Ry 
(Sclerosehospitalet i Ry) til 4,5 mio. kr. 

Hvis man ser bort fra de ekstraordinære engangsinvesteringer for 8,2 mio. kr. er det i reali
teten ikke et overforbrug fra budgettet på -3 mio. kr. til estimatet på -5,6 mio. kr., men et 
estimeret overskud på 2,6 mio. kr. Det vil sige en resultatforbedring på hele 4,7 mio. kr. 

• Budgettet for 2020 er fastsat til -3,0 mio. kr. Heraf udgør -2,7 mio. kr. af underskuddet en
gangsinvesteringen i medlemssystem-opgradering i 2020. 

Bemærkninger til hovedposter: 

Offentlige midler: 

Antallet af forskningsprojekter, som modtager offentlig støtte i 2019, er reduceret i 2020 med 0,3 
mio. kr. Der ansøges fortsat om støtte fra offentlige puljer i det omfang, dette er muligt. 

Indsamlede private midler 

Arv: 
Der opleves en fremgang i indtægter fra arv i takt med den globale vækst, øgede boligpriser mv. 
Dette afspejles i estimatet for 2019 som er ca. 1,5 mio. kr. større end budgettet i 2019. Forventningen 
til 2020 er, at denne udvikling fortsætter, og budgettet er derfor øget med 1,2 mio. kr. i forhold til 
estimatet for 2019. 

Legater fra fonde mv.: 
Historisk set har foreningen være optimistiske i forhold til at skaffe midler fra fonde. Det bliver dog 
sværere at sikre driftsmidler og projektmidler fra denne gruppe, så vi nedjusterer derfor forventnin
gen til budget 2020 med 1,3 mio. kr. 
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Bidrag fra fast bidragsydere: 
Foreningen opjusterer investeringen i bidragydere. Vi vil arbejde med at få mere loyale bidragydere 
i 2020 ud fra en erfaring om, at det er billigere at beholde en bidragyder end at skaffe en ny. Vores 
interne telefundraising giver os mulighed for at kontakte udvalgte bidragsydere og sige tak til dem -
uden nødvendigvis at bede om yderligere støtte. Dette kombineret med en målrettet kommunikation 
af vores medlemsfordele forventer vi at kunne se på bundlinjen. Derfor har vi øget budgettet med 
0,8 mio. kr. i forhold til estimatet for 2019. 

Events: 
2019 har vist sig til at være et fantastisk år for Cykelnerven, som har modtaget omtrent det dobbelte 
beløb i donationer, det vil sige, at den samlede indtægt for Cykelnerven 2019 når op på knap 9,2 
mio. kr. For budget 2020 har vi nedjusteret forventningen til en gentagelse af dette imponerende 
resultat med 0,6 mio. kr. Dels fordi antallet af deltagere reduceres fra 300 til 250 ryttere, dels på 
grund af en forventning om, at nogle af rytterne vælger at overgå til et virksomhedsevent under 
navnet TourPlus. 

Øvrige indsamlinger: 
Donationer via sociale medier, bl.a. Facebook, har været en ny mulighed for at samle midler ind i 
slut 2018 og starten af 2019, men muligheden for fundraising igennem Facebook blev stoppet. ISO
BRO er i dialog med Facebook om at åbne op igen for denne mulighed, og den seneste melding er, 
at det igen bliver muligt fra 2020. Derfor har vi øget forventningen til budget 2020 med 1 mio. kr. 

Udvikling af events: 
Vi vil satse mere på You Go Girl, som viste sig at have et potentiale i 2019 med 3.000 deltagere. 

I 2020 vil vi udvikle eventen og få sat et kommercielt aspekt ind i eventen. Desuden vil vi etablere 
samarbejder med kommunerne, hvor det handler om at aktivere borgerne og få dem til at røre sig. 
Vi vil tappe ind i en sundhedsagenda, der er bredere end sclerosesagen. 

Cykelnerven har nået sit maksimale potentiale. Det vil ikke være muligt at udvide eventen uden at 
ødelægge oplevelsen og produktet. Derfor arbejder vi på at lave en VIP-udgave af Cykelnerven, 
som vi kalder TourPlus. Eventen henvender til sig til virksomheder, som vil betale 25.000 kr. pr. 
plads. Budgettet for 2020 er på denne baggrund øget med 0,3 mio. i forhold til budget 2019. 

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter: 
Udviklingen af YouGoGirl og TourPlus som nye indsamlingsaktiviteter vil øge udgifterne med 0,9 
mio. kr. i forbindelse med afviklingen af aktiviteterne i 2020 set i forhold til estimatet for 2019, hvor 
det alene var YouGoGirl, som blev gennemført. 
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Kampagneudgifter reduceres med 1,4 mio. kr. fra estimatet for 2019 til budgettet for 2020. Årsagen 
til denne reduktion er en konsekvens af, at man er overgået fra ekstern telefundraising til intern 
telefundraising, som er budgetteret under telemarketing og er øget med 0,6 mio. kr. 

Omkostninger ved egen virksomhed: 
Budgetomkostningerne for 2020 er øget med ca. 0,8 mio. kr. mod estimatet for 2019. Bygningerne, 
som huser Sclerosehospitalerne, står overfor større vedligeholdelsesmæssige opgaver i de kom
mende år, hvorfor det er nødvendigt at øget budgettet til tidligere års budgetniveau på 2,3 mio., da 
man i 2018 og 2019 har været tilbageholdende med vedligeholdelsen af bygningerne, da en opda
teret vedligeholdelsesplan har været afventet. 

Øvrige indtægter: 
De finansielle indtægter er estimeret til 3,4 mio. kr. i 2019, men da der opleves stor usikkerhed på 
de finansielle markeder, kan indtægtsforventningen svinge markant de kommende måneder. Derfor 
er det for 2020 valgt at fastholde budgetniveauet på 1,8 mio. kr., da det må forventes, at der på et 
tidspunkt vil komme en afmatning af markedet. Dvs. en reduceret forventning på 1,6 mio. kr. fra 
estimat 2019 til budget 2020. 

Forskning: 
Udgifterne til forskning øges fra estimat 2019 til budget 2020 med 0,6 mio. kr. I 2020 er der afsat 
midler til opstart af doktorafhandling. Afhandlingen skal samle forskning gennemført af Sclerosefor
eningen gennem de seneste 15 år vedrørende mennesker med MS' hverdagsliv og sygdomsme-
string. En doktorafhandling vil styrke foreningens videnskabelige profil, hvilket - udover at generere 
viden til gavn for mennesker med MS - vil stille foreningen stærkere i relation til at tiltrække forsk
ningsmidler, samt i relation til interessevaretagelse. 

Patienthjælp: 
For budget 2020 vil der igen blive skabt plads til aktiviteter og kurser som i foregående år. Den 
tidligere regerings helhedsplan for Scleroseområdet fylder en del på foreningens agenda, og der er 
for budget 2020 antaget, at der vil blive frikøbt medarbejdere til projektet for 0,4 mio. kr. 

Dronningens Ferieby forventes ikke at få behov for underskudsgarantien i 2019, men posten på -0,2 
mio. kr. bibeholdes i budgettet for 2020. 

Andelen af udgifter registreret under administration/kontorhold, f.eks. IT, husleje og forbrugsomkost
ninger er beregnet til at være 0,5 mio. kr. højere end estimatet for 2019. Denne øgede omkostning 
er primært grundet CRM investeringen i 2020. 

Samlet set øges området Patienthjælp med 0,6 mio. kr. i forhold til estimatet for 2019. 
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Kendskab: 
Udgifterne til formålet Kendskab forventes øget med 1,5 mio. kr. fra estimat 2019 til budget 2020. 
Heraf udgør de 0,3 mio. kr. personalomkostninger, og 0,7 mio. kr. er en forventning om en øget 
kampagne og markedsføringsindsats. Budgettet til udvikling og drift af hjemmesiden for 2020 er øget 
med 0,3 mio. kr. i forhold til estimat 2019, hvilket primært skyldes en tilbageholdenhed på IT-om-
kostninger grundet behovet for opgradering af foreningens medlemssystem. Endelig består den sid
ste væsentligst ændring af en øget andel af administration og kontorhold. 

Administration: 
Budgettet til mødeomkostninger for 2020 er fastholdt på niveau med budget 2019 til trods for et 
lavere forbrug i estimatet. 

IT-omkostningerne forventes øget med 1 mio. kr. fra estimat 2019 til budget 2020. Der er i begge år 
indregnet en opgradering af foreningens kernesystem CRM med henholdsvis 2,6 og 2,7 mio. kr. 
Årsagen til, at der er en stigning fra 2019 til 2020 skal begrundes med, at vi i tidligere år har hensat 
0,9 mio. kr. til IT, som forventes indtægtsført i 2019. 

Personalenormering: 
Sekretariatets bemanding er budgetteret med 62 fuldtidsmedarbejdere, hvilket er ét årsværk mere 
end budgettet for 2019. 
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Scleroseforeningens estimat for 2019 samt budget 2020 

2016 2017 2018 Budget 2019 Estimat 31-08-2019 Budget 2020 Prognose 2021 
RESULTATOPGØRELSE (beløb i hele 1.000) 

INDTÆGTER ved indtægtsskabende aktiviteter 

Indsamlede offentlige midler 5.422 7.037 7.106 6.150 9.678 8.971 6.729 
Indsamlede private midler 63.791 65.713 67.275 65.531 67.841 71.853 72.536 
Indtægter fra egen virksomhed 9.173 9.239 9.280 9.447 9.407 9.586 9.778 

(Øvrige indtægter 8.369 3.066 -644 1.802 3.351 1.798 1.834 

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter -12.143 -12.264 -14.197 -16.320 -17.894 -17.454 -17.183 
Omkostninger ved egen virksomhed -4.548 -4.576 -7.576 -3.206 -7.697 -3.989 -4.068 

(Resultat af indtægtsskabende aktiviteter 70.064 68.214 61.245 63.404 64.685 70.766 69.626 

OMKOSTNINGER 

Forskning -12.493 -14.842 -13.303 -12.204 -14.637 -15.250 -14.848 
Patienthjælp -25.303 -28.687 -28.667 -30.614 -33.306 -33.867 -33.232 
Kendskab -14.159 -16.930 -15.962 -15.125 -16.103 -17.649 -17.443 
Administrationsomkostninger o.l. -5.493 -5.726 -5.946 -8.447 -6.243 -6.952 -6.582 

Omkostninger i alt -57.448 -66.185 -63.877 -66.390 -70.289 -73.717 -72.105 

Årets estimat 12.616 2.030 -2.632 -2.985 -5.605 -2.951 -2.478 1 

CRM-løsning - ekstraordinær investering 0 0 0 0 2.600 2.700 0 
Telefundraising ekstraordinær investering 0 0 0 0 1.100 0 0 
Nyt tag på ejendom i Ry - ekstraordinær investering 0 0 0 0 4.472 0 0 

Årets estimat uden effekten af ekstraordinære investeringer 12.616 2.030 -2.632 -2.985 2.567 -251 -2.478 

Nøgletal 

Overskudsgrad ved indsamlinger 79,8 83,2 73,2 78,2 74,4 78,3 78,2 
Administrationsprocent 7,4 7,0 7,1 10,4 7,2 7,7 7,4 
Formålsprocent 73,7 73,7 69,2 71,4 73,7 73,8 73,6 
- Heraf andel af forskning 24,6 24,5 23,0 21,1 22,9 22,8 22,7 
- Heraf andel af patienthjælp 47,7 47,4 49,5 52,8 52,0 50,7 50,7 
- Heraf andel af kendskab 27,7 28,0 27,6 26,1 25,1 26,4 26,6 
Andel af offentlig finansiering 8,3 8,6 8,5 7,6 11,1 9,9 7,6 
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2016 2017 2018 Budget 2019 Estimat 31-08-2019 Budget 2020 Prognose 2021 
Indsamlede offentlige midler (beløb i hele 1.000) 

Tips- og lottomidler 4.017 4.486 4.538 4.500 4.889 4.500 4.590 
Momskompensation 1.140 1.309 1.810 1.400 1.200 1.200 1.224 
Bladpuljen 249 242 250 250 267 0 0 
Offentlig projektstøtte 265 999 508 0 3.322 3.001 640 

Indsamlede offentlige midler i alt 5.671 7.037 7.106 6.150 9.678 8.971 6.729 

Indsamlede private midler 

Medlemskontingenter 10.313 9.741 9.794 9.820 9.770 9.961 10.160 
Arv 17.376 21.792 12.333 11.000 12.493 13.665 14.938 

Regulering af klausuleret arv 0 -3.855 391 200 200 370 0 
Legater fra fonde mv. 5.759 5.510 3.873 6.000 5.670 4.320 4.406 

Regulering af klausulerede legater 346 -99 134 0 -505 0 0 
Bidrag fra faste bidragsydere 16.078 17.141 16.973 17.200 17.200 18.000 18.360 
Øvrige bidrag 368 355 1.383 1.367 1.304 1.356 1.383 

Regulering af klausulerede bidrag -2 0 -413 0 341 0 0 
Indsamlinger 

Maj-indsamlingen 1.047 823 1.060 1.000 900 1.000 1.020 
November-indsamlingen 1.717 1.820 1.353 1.800 1.800 1.600 1.632 
Kys Sclerose Farvel 618 323 122 0 35 0 0 
MS Bike/Run 0 0 734 930 1 900 918 
Cykelnerven 5.969 6.377 7.951 7.700 9.180 8.566 8.737 
Butiksindsamlingen 1.325 1.008 893 700 650 600 612 
Scleroseindsamlingen 1.900 1.377 4.219 5.500 5.700 5.500 5.610 
Øvrige indsamlinger 3.334 2.817 8.695 2.709 2.051 3.065 3.126 
Udvikling af events mv. 178 924 0 1.450 324 1.800 1.836 
Regulering af klausulerede indsamlinger -1.400 780 -2.068 -700 350 1.350 0 

Indsamlinger i alt 14.688 16.249 22.960 21.089 21.616 24.381 23.492 
Salgsindtægter m.v. 15 8 2 6 1 0 0 
Overført til Dronningens Ferieby og Sclerosehospitalerne -1.150 -1.128 -154 -1.150 -250 -200 -204 

Indsamlede private midler i alt -63.791 65.713 67.275 65.531 67.841 71.853 72.536 
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2018 Budget 2019 Estimat 31-08-2019 Budget 2020 Prognose 2021 
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter (beløb i hele 1.000) 

Medlemskontingenter -375 -269 -294 -330 -310 -315 -321 
Arvebeløb -85 -7 -74 -90 -90 -92 -94 
Bidrag -1.012 -992 -1.067 -1.114 -1.038 -1.110 -1.132 
Indsamlinger 

Maj-indsamlingen -360 -133 -356 -380 -442 -388 -395 
November-indsamlingen -461 -212 -491 -300 -400 -400 -408 
Kys Sclerose Farvel -258 2 -38 0 0 0 0 
MS Bike/Run 0 0 -301 -350 -287 -357 -364 
Cykelnerven -3.466 -1.834 -4.119 -4.000 -4.241 -4.080 -4.162 
Butiksindsamlingen -162 -92 -280 -200 -175 -204 -208 
Scleroseindsamlingen -604 -363 -1.232 -2.000 -1.800 -1.700 -1.734 
Øvrige indsamlinger -944 -703 -316 -270 -307 -383 -391 
Udvikling af events mv. -248 -387 -25 -950 -110 -969 -988 
Andel af Fundraising til Kendskab 3.252 0 3.579 3.600 3.861 4.083 4.173 

Indsamlinger i alt -3.251 -3.721 -3.579 -4.850 -3.902 -4397 -4.477 
Salgsindtægter m.v. 0 0 0 0 0 0 0 
Kampagne udgifter -3.537 -2.105 -792 -1.800 -2.056 -650 -663 
Kampagne udgifter, andel af Fundraising til Kendskab 691 0 172 400 382 400 400 
Personaleomkostninger -5.538 -5.168 -7.423 -7.336 -7.600 -7.667 -7.821 
Personaleomkostninger, andel af Fundraising til Kendskab 980 0 1.485 1.600 1.500 1.497 1.526 
Telemarketing -16 -2 -872 -1.000 -2.347 -2.931 -2.989 
Telemarketing, andel af Fundraising til Kendskab 0 0 161 0 250 684 698 

Andel af administration/kontorhold mv. 0 0 -1.913 -1.800 -2.683 -2.873 -2.310 
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt -12.143 -12.264 -14.197 -16.320 -17.894 -17.454 -17.183 
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Indtægter ved egen virksomhed 

2016 

(beløb i hele 1.000) 

2017 2018 Budget 2019 Estimat 31-08-2019 Budget 2020 Prognose 2021 

Huslejeindtægter 7.040 6.975 6.838 6.972 6.886 7.111 7.254 
Salg af tjenesteydelser 2.133 2.264 2.443 2.475 2.520 2.475 2.525 
Indtægter ved egen virksomhed i alt 9.173 9.239 9.280 9.447 9.407 9.586 9.778 

Omkostninger ved egen virksomhed 

Andre eksterne omkostninger, direkte: 

Drift af udlejningsejendomme -2.817 -2.732 -996 -1.576 -6.034 -2.331 -2.377 
Ombygning tilbygning af udlejningsejendomme 0 0 -5.000 0 -18 0 0 
Personaleomkostninger -1.602 -1.632 -1.329 -1.390 -1.390 -1.416 -1.445 
Øvrige omkostninger -129 -212 -251 -240 -255 -242 -247 

Omkostninger ved egen virksomhed i alt -4.548 -4.576 -7.576 -3.206 -7.697 -3.989 -4.068 

Øvrige indtægter 

Finansielle indtægter i alt 2.633 3.069 -644 1.803 3.352 1.800 1.836 
Finansielle omkostninger i alt -1 -2 0 -2 -1 -2 -2 
Øvrige indtægter i alt 8.369 3.066 -644 1.802 3.351 1.798 1.834 
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2016 2017 2018 Budget 2019 Estimat 31-08-2019 Budget 2020 Prognose 2021 

Forskning (beløb i hele 1.000) 

Forskningsprojekter m.v. -7.982 -7.836 -7.350 -7.550 -7.098 -7.550 -7.550 

Progressive scl. - Kvinder og ms 0 0 -325 0 -1.250 -1.100 -825 

International forskning - Progressiv MS -943 -1.300 -4 0 0 0 0 
Forskningsprofessorat København -922 -1.176 -722 -1.000 -957 -1.000 -1.020 

Sundhedsvidenskablig forskning 0 0 -1.501 -1.535 -1.535 -1.535 -1.566 

Fondsmodtagermøde -55 -44 -54 -60 -60 -60 -60 

MS Lifelogging 0 -79 -727 -52 "52 0 0 

Kostprojekt -223 -561 -426 -147 -205 0 0 

Yogaprojekt 0 0 -28 0 -72 0 0 

Akupunkturprojekt -101 -672 -119 0 0 0 0 

Sundhedsøkonomisk projekt -746 -1.053 -323 0 0 0 0 

Digitalt kognitivt støtteredskab 0 0 -458 0 -130 0 0 

Floodlight 0 0 0 0 -419.073 -24 0 

Naturmedicin 0 0 0 0 -922 -501 0 

Forskning & Udvikling -68 -121 -136 -165 -165 -1.345 -1,372 

Øvrige udgifter -229 -74 -64 -70 -79 -320 -626 

Scleroseregisteret -823 -1.483 -571 -1.125 -1.043 -1.125 -1.148 

Andel af administration/kontorhold mv. -401 -442 -495 -500 -652 -689 -682 

Forskning i alt -12.493 -14.842 -13.303 -12.204 -14.637 -15.250 -14.848 
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2016 2017 2018 Budget 2019 Estimat 31-08-2019 Budget 2020 Prognose 2021 
Patienthjælp (beløb i hele 1.000) 

Direkte hjælp -522 -821 -594 -500 -650 -650 -663 
Medlemslegater - Ophold i Dronningens Ferieby -1.060 -1.104 -1.124 -1.200 -1.200 -1.300 -1.326 
Ferieophold for patienter -712 -516 -896 -1.102 -795 -817 -908 
Scleroselinjen -14 -12 5 -10 -10 -10 -10 
Socialrådgiverordning -4.368 -4.235 -3.724 -4.208 -3.892 -4.048 -4.129 
Psykologkonsulentordning -4.722 -5.246 -4.758 -5.330 -5.109 -5.139 -5.242 
Tilskud til drift Scleroseklinikker -318 -266 -271 -320 -320 -326 -332 
Lægekonsultation -69 -70 -71 -80 -60 -74 -76 
Organisationskonsulenter - lønninger -2.565 -2.422 -2.976 -2.885 -2.885 -2.649 -2.702 
Personale rådgivning og frivilligt arbejde - lønninger -3.241 -3.049 -3.332 -3.655 -3.056 -3.348 -3.415 
Konsulentbesøg, kurser m.v. -1.582 -1.713 -1.448 -2.250 -1.575 -2.060 -2.201 
Tilskud til lokalafdelinger - aktivitetspulje -61 -290 -38 -185 -40 -105 -107 
Tilskud til lokalafdelinger -741 -728 -821 -800 -900 -850 -867 
Forsikring af frivillige -22 -22 -23 -23 -23 -23 -24 

Sundhedsudvalget -141 -58 -126 -90 -90 -90 -92 

Social- & Handicapudvalget -47 -300 -151 -175 -45 -175 -178 

Lokalafdelingsudvalg -176 0 0 0 -75 -100 -102 
Ungeudvalg -488 -349 -329 -429 -420 -424 -432 

MS & børn -10 -8 -31 0 0 0 0 

Helhedsplanen - Børn & Unge som pårørende 0 0 0 0 -1.500 -1.100 -1.130 

Helhedsplanen - Oplysningsindsats 0 0 0 0 -500 -500 -500 

Dansk og internationalt samarbejde -735 -729 -893 -920 -991 -1.034 -1.055 

Formands og regionsmøder -158 -239 -287 -330 -310 -330 -337 

Mødeudgifter iøvrigt -22 -22 -31 -350 -125 -28 -29 
Tilskud til Dronningens Ferieby -474 -1.045 0 -200 0 -200 -200 
Øvrige udgifter -28 -55 -18 -42 -34 -37 -38 
Personale- og mødeudgifter -115 387 -84 -160 -95 -125 -128 

Andel af administration/kontorhold mv. -2.912 -3.595 -4.660 -3.600 -6.465 -6.933 -5.591 
Patienthjælp i alt -25.303 -28.687 -28.667 -30.614 -33.306 -33.867 -33.232 
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2016 2017 2018 Budget 2019 Estimat 31-08-2019 Budget 2020 Prognose 2021 
Kendskab (beløb i hele 1.000) 

Kommunikation - lønninger -4.787 -3.425 -3.298 -3.465 -3.525 -3.798 -3.874 
Markedsføring -3.881 -5.539 -3.751 -4.000 -4.243 -4.483 -4.573 
Markedsføringskampagner og personale 0 0 -2 -2 -1.750 -2.180 -2.224 
Kendskabsanalyse -58 0 -70 -100 0 -50 -51 
Informatører -132 -152 -190 -170 -150 -190 -194 
Kommunikationsstrategi -125 -125 -493 -200 -100 -100 -102 
Lev med Sclerose -1.080 -1.267 -1.700 -1.785 -1.937 -1.925 -1.964 
Redaktionsudgifter -94 -557 -385 -155 -125 -155 -158 
Fotos -47 -172 -64 -20 -20 -20 -20 
Presseklip -88 -77 -79 -80 -85 -85 -87 
Hjemmeside internet -1.072 -1.973 -1.661 -1.150 -947 -1.247 -1.272 
Pjecer, bøger m.v. -57 -272 -113 -150 -85 -100 -102 
Udstillinger -51 -26 -66 -40 -25 -40 -41 
Annoncer 0 -84 -92 -90 -70 -90 -92 
Ambassadørkorps 0 0 0 -50 0 0 0 
Testamentekampagner 0 -56 -81 -85 -90 -85 -87 
Folkemøde Bornholm -371 -215 -260 -250 -280 -280 -286 
Årsberetning -78 -69 -29 -60 -30 -30 -31 
Diverse -98 -157 -97 -75 -116 -75 -77 
Personale- og mødeudgifter 124 75 -11 0 0 0 0 
Andel af administration/kontorhold mv. -2.257 -2.837 -1.876 -1.600 -2.526 -2.715 -2.210 

Kendskab i alt -14.159 -16.930 -15.962 -15.125 -16.103 -17.649 -17.443 
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2016 2017 2018 Budget 2019 Estimat 31-08-2019 Budget 2020 Prognose 2021 
Administrationsomkostninger o.l. (beløb i hele 1.000) 

Abonnementer, annoncer, kontingenter -120 -156 -79 -135 -98 -100 -102 
Kontorartikler, tryksager -15 -171 -146 -150 -120 -125 -128 
Forvaltning og depotgebyrer -49 -79 -103 -146 -145 -146 -149 
Juridisk assistance -49 -81 -94 -200 0 -200 -204 
Revision og regnskabsassistance -368 -414 -418 -400 -400 -400 -408 
Kurser og efteruddannelse - personale -88 -526 -356 -525 -525 -525 -536 
Kørsel, mødeudgifter, rejser -391 -291 -226 -265 -275 -295 -301 
Mødeomkostninger i øvrigt -281 -573 -704 -835 -760 -865 -770 
Porto og fragt -21 -134 -145 -195 -245 -235 -240 
IT omkostninger -279 -1.921 -3.137 -3.130 -6.067 -7.030 -3.993 
Husleje og driftsomkostninger -149 -2.758 -3.491 -3.429 -3.704 -3.807 -3.883 
Forsikringer -33 -113 -135 -130 -160 -130 -133 
Rengøring, vask og polering -61 -53 -457 -485 -515 -485 -495 
Inventaranskaffelser og vedligehold 0 -229 -108 -410 -250 -235 -240 
Personaleomkostninger -3.540 -4.830 -4.893 -4.962 -4.774 -5.025 -5.125 
Telefoni -26 -194 -184 -200 -190 -200 -204 
Diverse honorar -8 0 -126 -50 -75 -50 -51 
Øvrige udgifter -15 0 -2 -200 -15 -210 -214 
Fordeling af administration/kontorhold mv. 0 6.797 8.858 7.400 12.225 13.111 10.592 
Administrationsomkostninger i alt -5.493 -5.726 -5.946 -8.447 -6.243 -6.952 -6.582 
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