
Budgetkommentarer 2018 

Som nævnt under regnskabet har vi en forhåbning om, at medlemstallet nu er stabiliseret ved 610 alm. 
medlemmer. Med nuværende kontingent, som ikke er ændret i over 15 år, giver det ikke indtægter til at 
drive kredsen som hidtil. Gennem årene er udgiftsniveauet tilpasset rigtig meget, men nu er der 
umiddelbar ikke muligt at gå længere den vej uden at røre ved serviceniveauet. Det kunne f.eks. være at 
afskaffe åben kursus eller kun at afholde det hvert andet år. Vi vil dog være meget kede af en sådan løsning, 
da vi ved, at rigtig mange af vores medlemmer har stor glæde af netop dette arrangement. 

Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent i 2018. Vi er allerede et stykke inde i året, og en 
kontingentstigning midt i året kan godt give administrative udfordringer. Vi foreslår derfor, at den nye 
kredsstyrelse bemyndiges til at sætte kontingentet op med op til 10 kr. pr. md. med virkning fra 1. januar 
2019, og at der herefter årligt sker en kontingentstigning svarende til løn- og prisstigningen. 

Forslag til kontingent 2018    

  Kredskont. 
DLF 
Centralt 

Samlet 
kont. 

 Fraktion 1 og 2 alm. medl. 298 213 511 

 Fraktion 4 pensionister 25 71 96 

 Fraktion 6 Særlige medl. 30 98 128 
 

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskab 2017. Der er ikke indregnet nye tiltag.  

Løn og frikøb udgør nu tilsammen over 2 mio. kr. Det betyder, at hver gang lønnen stiger 1% betyder det en 
ekstraudgift på godt 20.000 kr. Evt. lønstigninger i 2018 er endnu ukendte, men der er regnet med en 
lønstigning på 1% i forhold til 2017.  

Nederst fremgår, at der budgetteres med et underskud på 40.000 kr. Som nævnt ovenfor, håber 
kredsstyrelsen, at generalforsamlingen godkender en mulig kontingentstigning med virkning fra 2019, som 
gerne skulle gøre det muligt at lave et budget med større balance. Indtil videre anser KS det ikke for et 
problem at bruge 40.000 kr. af egenkapitalen. 


