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Budgetbemærkninger til Scleroseforeningens budget 2023 

 

Følgende bemærkninger er til brug for Delegeretforsamlingens godkendelse af budget 2023. 

Materialet indeholder tillige estimatet for indeværende år, 2022. 

Status på 2022 

• Årets estimat for 2022 forventes at lande på -0,6 mio. mod et oprindeligt budgetteret 

resultat på 3,1 mio. Årsagen til det reducerede resultat er tab på værdipapirer, som 

forventes ”at rette sig” i de kommende år.  

• Resultatet af indtægtsskabende aktiviteter i 2022 forventes at lande på 8,3 mio. over 

budgettet. 

Områderne, som påvirker resultatet af indtægtsskabende aktiviteter, er offentlig 

projektstøtte, arv, legater fra fonde, indsamlinger samt øgede omkostninger til renovering af 

Sclerosehospitalernes bygninger. 

• Omkostninger til foreningens tre formål samt administration forventes på budgetteret 

niveau. 

 

Budgettet for 2023 er budgetteret til et resultat på -1,5 mio. 

Nedenstående bemærkninger er udarbejde i forhold til hovedposter for estimat 2022: 

 

Indsamlede offentlige midler: 

Der er budgetteret med en nedgang på 1,8 mio. i forhold til estimat 2022, som fortsat har indeholdt 

ekstraordinære store puljemidler ifm. COVID-19 samt Helhedsplan for scleroseområdet. 

 

Indsamlede private midler: 

Arv: 

Estimatet for 2022 viser en markant højere arveindtægt end tidligere år, og for 2023 er vi tilbage på 

et flot - men mere normalt - niveau på 15,5 mio. Derfor nedjusteres forventningerne med 7,8 mio. i 

forhold til estimatet for 2022. 
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Legater fra fonde: 

Estimatet for 2022 viser en forventning på 7,0 mio. I 2023 forventes indtægter fra fonde på i alt 

15,9 mio., som er markant mere end tidligere år. Årsagen er, at vi allerede nu har modtaget 

tilkendegivelse om at modtage støtte fra AP Møller på i alt 10 mio. til renovering af tag på 

Sclerosehospitalet i Haslev. Vi har generelt øget vores fokus på at vækste inden for fondsområdet. 

 

Bidrag fra faste bidragydere: 

På grund af den igangværende energikrise og høje inflation er der stor usikkerhed om, hvorvidt 

støtten fra de faste bidragydere kan fastholdes. Vi har derfor nedjusteret forventningerne med 0,5 

mio. i forhold til 2022. 

 

Virksomhedssamarbejde og øvrige bidrag: 

Virksomhedssamarbejder har været svære at etablere efter Corona, men budgettet for 2023 er 

øget med en 1,9 mio. fra estimatet for 2022. Der er udarbejdet en ny erhvervsstrategi, som skal 

udvikle dette område til et nyt niveau. 

 

Indsamlinger: 

You Go: 

Eventet har været under udvikling de sidste par år og er nu en godt forankret indsamlings-platform, 

men i 2022 levede den ikke helt op til forventningerne. Vi har stadig en stor tro på, at eventet har 

potentiale, så derfor forventes eventet at indsamle 1,0 mio. i 2023. 

 

Cykelnerven: 

Cykelnerven er foreningens største enkeltstående event med et budgetteret indtægtsniveau (salg 

af rejser, donationer og sponsorater) på 11 mio. I 2023 er det planlagt, at eventet deles op i 2 uger, 

således at flere kan deltage. Vi forventer et deltagerantal på ca. 500 imod tidligere års 300-350 

deltagere. 

 

 

Scleroseindsamlingen: 

Hvis der er 2 events, som foreningen skal have succes med, så er det Cykelnerven og 

Scleroseindsamlingen. Eventet når fortsat rigtig bredt ud i befolkningen, og der forventes indsamlet 

6,3 mio. 
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MS Middag: 

På samme vis som You Go, har vi efter en årrække under udvikling haft succes med 

gennemførelsen og opbakningen til MS Middag. Eventet forventes at indsamle 1,2 mio. 

 

Scleroseforeningen har fire ben, som udgør størsteparten af foreningens indtægtsgrundlag.  

- Medlemskontingenter  

- Arv 

- Faste bidragydere 

- Indsamlinger/events 

Disse områder er kernen af foreningens indsamlingsvirksomhed, som er nødvendige for at sikre 

arbejdet med foreningens hovedformål. Det er derfor essentielt, at vi bliver ved med at skaffe nye 

medlemmer og faste støtter for at sikre vores medlemstal, vores sunde økonomi men også vores 

eksistensberettigelse og taletid hos politikkerne. 

 

I 2023 er der samlet set, for de indsamlede private midler, budgetteret med en tilvækst på 2,0 mio. 

ift. estimat 2022. 

 

Øvrige indtægter: 

På grund af den finansielle krise forventes de finansielle indtægter fra foreningens 

værdipapirbeholdning at lande på minus 10 mio. i 2022 imod et budget på plus 1,8 mio. 

I 2023 har vi fastholdt budgetniveauet fra tidligere års budgetniveau på 1,8 mio. 

 

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter: 

De enkelte indsamlingsaktiviteter er beskrevet under indtægterne. Omkostningerne til 

gennemførelse af de indtægtsskabende aktiviteter forventes at stige med 2,9 mio. i forhold til 

estimat 2022. De væsentligste årsager til denne stigning er: 

• 0,6 mio. ekstra til gennemførelse af Cykelnerven på grund af et højere deltagerantal. 

• Investering i ”udvikling af events mv.” således at nye indsamlingsaktiviteter afprøves. 

• Personaleomkostningerne forventes at stige med 1,3 mio., som skyldes vakante stillinger i 

2022 samt ekstra satsning på virksomhedssamarbejder. 
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Omkostninger ved egen virksomhed: 

Budgetomkostningerne for 2023 øges med 6,6 mio. i forhold til estimatet for 2022, da der i budget 

2023 er indarbejdet en tagrenovering på Sclerosehospitalet i Haslev. Renoveringen er delvist 

finansieret af donation fra AP Møller. 

 

Forskning: 

Udgifterne til forskning budgetteres på stort set uændret omkostnings-/aktivitetsniveau (ca. 18,4 

mio.) i forhold til estimat 2022.  

 

Patienthjælp: 

Allerede i 2022 er den direkte hjælp til medlemmer øget med knap 0,5 mio. pga. energikrise, høj 

inflation m.v. Dette behov forventes at fortsætte i 2023, så derfor budgetteres med 1,0 mio. til 

direkte hjælp i 2023. 

 

I budget 2023 øger vi forventningen til at gennemføre kurser, medlemsaktiviteter m.m. i forhold til 

2022. Der budgetteres med gennemførelse af diverse camps, sclerosekurser samt organisatoriske 

kurser. 

Øvrige poster er mindre justeringer pga. inflation m.v. 

 

Kendskab: 

Udgifterne til formålet Kendskab forventes øget med 1,7 mio. kr. fra estimat 2022 til budget 2023. 

Heraf udgør en øget kampagne og markedsføringsindsats i relation til foreningens indsamlinger 

0,3 mio. af budget 2023 ift. estimatet for 2022. 

 

Scleroseforeningens nuværende hjemmeside forventes opgraderet i 2023, så derfor regnes der 

med en ”engangsomkostning” på 1,0 mio. i forhold til estimat 2022. Denne investering er 

nødvendig for fortsat at sikre højt sikkerhedsniveau samt moderne funktionalitet. 
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Administration: 

Estimat for 2022 til budget 2023 viser et øget forbrug på 0,7 mio. 

De primære årsager til denne stigning er forventede øgede omkostninger pga. energikrisen, 

inflation samt fortsat stort fokus på øget digitalisering af foreningens aktiviteter. 

 

Generelt: 

I forhold til budget 2022 er der budgetteret med opnormering af personale svarende til 2,5 stilling. 

De primære årsager til opnormeringerne er: 

• En medarbejder til styrkelse af virksomhedssamarbejde og gennemførelse af ny 

virksomhedsstrategi. 

• To medarbejdere til forbedring af digitale processer samt optimering af foreningens IT/CRM-

system for optimering af indsamlingspotentiale m.m. 
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