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Motivation af forslaget: 
 
Tilbage i 2010 blev kontingentet for de aktive medlemmer nedsat med ca. 2,5 procent. Når det var muligt at 
gøre det, uden samtidig at skære ned på aktiviteterne, skyldtes det to ting. For det første havde en målret-
tet og effektiv økonomistyring skabt et langt større, økonomisk råderum. Der var opbygget en betydelig for-
mue. For det andet var der en pæn medlemsfremgang.  
 
Det har aldrig været HB’s hensigt, at vores medlemskontingent skal bruges til at opbygge en formue med. 
Vores penge skal bruges til at fremme vores fag. Derfor besluttede HB, at der i årene 2013, 2014 og 2015 
skulle budgetteres med underskud. På den måde kunne HB omsætte de fælles penge til fælles aktiviteter.  
 
I runde tal ser det samlet set sådan ud for de tre år: 
 

År Budgetteret  
underskud/millioner kroner 

Årsresultat/millioner kroner 

2013 3,0 - 1,4 
2014 2,6 + 1,6 
2015 1,6 - 3,0 

 
Der var samlet set budgetteret med et underskud på 7,2 millioner kroner. Underskuddet blev samlet set på 
2,8 millioner kroner.  
 
Selvom HB gerne havde set, at en større del af formuen var omsat til flere, nye aktiviteter, er HB stadig til-
freds med resultatet. Det er vigtigt at se tingene i den rette sammenhæng. For én ting er at ønske flere akti-
viteter. En anden ting er så at have de nødvendige ressourcer til det. For sideløbende med de forskellige 
projekter, skal den daglige drift og medlemsbetjening også varetages. Det giver en naturlig begrænsning 
for, hvad det er muligt at gennemføre. Resultatet påvirkes også af, at der f.eks. i 2014 var ekstraordinært 
flere indtægter, end det var muligt at budgettere med. Ser vi på 2015 lykkedes det at finansiere nye IT-sy-
stemer for omkring 2 millioner kroner uden samtidig at lave et meget stort træk på formuen. Samtidig blev 
der brugt mange penge på ERGO15, der for første gange blev gennemført over to dage. Det fremgår detal-
jeret af de enkelte regnskaber, hvordan pengene er brugt. 
 
Forskellige forhold påvirker altid resultatet den ene eller den anden vej. Ofte er der endog tale om forhold, 
som man ikke kan forudsige. Men sigtet for HB er klart.  Vores penge skal omsættes til aktiviteter. Og sam-
tidig skal vi holde den økonomiske kurs, der blev lagt for år tilbage. Den har vist sig at være den rigtige.  
 
HB er tilfreds med, at både den statsautoriserede revisor og de økonomiske kontrollanter i alle tre år har 
givet udtryk for tilfredshed med forvaltningen af vores penge og vores regnskabspraksis i almindelighed. 
Selvom vi fortsat har en pæn formue, er HB meget opmærksom den økonomiske udvikling. HB er overbe-
vist om, at vi vil komme under økonomisk pres alene fordi, løn- og prisudviklingen de kommende år vil 
overstige udviklingen i medlemskontingentet. Det er baggrunden for, at HB i år foreslår, at medlemskontin-
gentet skal stige lidt i 2017. Læs mere om dette i punkt 11.  
  
 

 
 
 


