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Punkt: 2.10  HB-Møde: maj 2020 

Budget for landsmødet 2020 

Sagsfremstilling 

HB skal godkende budgettet for landsmødet 2020, herunder deltagerprisen. Herunder har 
HB bedt om et overslag på hvad det vil koste at vende salen på den korte led. 
 
FDF har modtaget et tilbud fra Nyborg Strand på de kendte elementer, men dialogen med 
Nyborg Strand omkring ændringsønsker har været forsinket da hotellets medarbejdere har 
være sendt hjem og hotellet pt. er fuldstændig lukket frem til 10. maj.  
 
Det frivillige teknikhold, der kender forholdene på Nyborg Strand særdeles godt har dog 
være ved at indhente tilbud på AV-udstyr så salen kan vendes på den korte led. Derudover 
har de lang erfaring med den tekniske afvikling af større kongresser og landsmøder og de 
vil på et senere tidspunkt i processen også komme med forslag til mere effektive indskriv-
ningsmetoder mv. Dette kan muligvis modvirke nogle af de negative konsekvenser af den 
lange sal, men det kan naturligvis ikke bringe alle folk tættere på scenen. 
 
Et første budgetoverslag på de to modeller ser således ud: 
  

 Budget 2020 lang sal Budget 2020 kort sal 
deltagerafgift -863.950 -910.650 
administration (mat, grej, 
AV mv) 98.425 154.975 
rejseudligning 110.000 110.000 
forplejning incl. sal 589.590 589.590 
overnatning 75.000 75.000 
diverse 5.000 5.000 
program 20.000 20.000 
dagsorden, porto mv. 10.000 10.000 
Forplejn. HB, ansatte 27.350 27.350 
i alt underskud 71.415 81.265 

     
Deltagerpris 1.850 1.950 
LM budget 150.000 150.000 
LM budget revideret 
nov19 75.000 75.000 
Balance 3.585 -6.265 
Netto, betalende 467 467 

 
 
Budgetkommentarer 
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• Landsmødet 2018 afsatte 150 tkr. til Landsmødet 2020, mens HB i november 2019 
nedjusterede dette til 75 tkr. (i 2018 kostede landsmødet 83 tkr.) 

• Deltagerantallet er estimeret til at være det samme som i 2018 
• Udvalgsformænds og kursuslederes og mediernes deltagelse og indsatser finansie-

res direkte af udvalgs- og redaktionsbudgetterne og belaster ikke landsmødebud-
gettet, men er i budgettet indregnet som en indtægt 

• HB og ansattes rejseudgifter konteres under hhv. HB og Ansattes transport- og mø-
deomkostninger og belaster ikke landsmødebudgettet. 

• Der budgetteres ikke med udgifter til foredrag jf. det godkendte programforslag. 
• Der er kaffebilletter til alle deltagere, men der budgetteres med at kun ca. halvde-

len indløser dem 
 
Ang. deltagerprisen 
Ovenstående overslag viser at den lange sal kan balancere ved en deltagerpris på 1850 kr. 
mens den korte sal umiddelbart kan lade sig gøre ved en deltagerpris på 1950 kr. Derfra 
trækkes som bekendt rejseudligning, men udgifter til overnatning kommer oveni for den 
enkelte kreds. Værelser koster mellem 325 og 500 kr. pr. person pr. nat. Overnatning i egen 
sovepose i sovesal koster 130 kr. pr. nat. Morgenmaden er inkluderet i disse priser. 
 
Deltagerprisen har de seneste landsmøder set således ud: 

• 2008: 1560 kr. 
• 2010: 1650 kr. 
• 2012: 1700 kr. 
• 2014: 1800 kr. 
• 2016: 1800 kr. 
• 2018: 1800 kr. 

 
FU indstiller til HB at deltagerprisen på baggrund af disse scenarier hæves til 1950 kr. 

INDSTILLING 

 
Det indstilles at HB: 

a. Drøfter og godkender budgetoverslaget med de bemærkninger og 
forbehold, der er taget ovenfor samt 

b. Jf. FU’s indstilling godkender en deltagerpris på 1950 kr. 

BILAG 

Ingen bilag. 


