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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
X Orientering (O) 

JHK JHK Ja  Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

Punkt: 2.03 HB-Møde: august 2022 

Budgetopfølgning 

RESUMÈ 

Vedlagt findes budgetopfølgning for årets 7 første måneder og ikke som normalt første 
halvår. 
Som sædvanlig er der en række periodeudsving på en række poster, der får afvigelserne til 
periodebudgetterne til at se voldsomme ud. Grundlæggende giver opfølgningerne endnu 
ikke anledning til at justere grundlæggende på årsestimaterne på de fleste poster. Undta-
gelsen er følgende poster: 

• Det forekommer usikkert om 55Nord kan holde de oprindeligt fremlagt optimistiske 
budgetter 

• Landslejren estimeres pt. til at give et samlet underskud på ca. 1,3 mio. kr. mod et 
landsmødebudget på 800 tkr. 

• Kredsstartsprojektet har tidligere overført uforbrugte midler fra 2021, hvorfor års-
estimatet overskrider det oprindelig budget for året. Der følges tæt op på projekt-
økonomien i de kommende uger ift. eventuelle. 

• IT-driften risikerer med indfasningen af nyt medlemssystem at gå over budget. Til 
gengæld forventes det stadig at budgetrammen for etableringen kan overholdes jf. 
HB-beslutningen i maj. 

• Forventningerne til forbruget på et par poster er allerede nedjusteret en smule 
Samlet set estimeres det pt. at vi går ud af året med et underskud før henlæggelser på 
2,475 mio. kr. mod et budget på 1,287 mio. kr. og at resultatet efter henlæggelser bliver et 
underskud på 573 tkr. mod et budgetteret overskud på 624 tkr. Begge resultater er således 
ca. 1,2 mio. kr. dårligere end budgetteret. Dette er ikke uventet, selvom det naturligvis ikke 
er positivt. 
 
Likviditeten 
FDFs likviditet svinger altid meget over året. Vi er derudover inde i en periode, hvor der in-
vesteres i både ejendomme, medlemssystem, kredsstart og landslejr, hvilket helt som for-
ventet giver et negativt cash flow. Der holdes derfor i de kommende uger og måneder et 
vågent øje på likviditeten, for at sikre at der er penge til den løbende drift og investerin-
gerne. 

INDSTILLING 

 
HB tager orienteringen til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING 

Ingen sagsfremstilling. 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Budgetopfølgning for årets 7 første måneder – excelarket er vedlagt under bag-

grundsbilag 


