
Noter til budgettet for 2013 og budgetforslag 2014. 

 

Indtægter 

Budgettet for indtægter ved kontingenter er i år 2013 vurderet til 265.000 kr. eller som det 

foregående år, hvor regnskabet blev 265.120 kr. Derimod er der skønnet en indtægt i 2014 på 

290.000 kr. eller en stigning på 25.000 kr. Det skyldes, at der er indregnet en forhøjelse af 

kontingentet fra 2014 med følgende beløb: 

 

Enligt medlemskab: Fra 300 kr. til 325 kr. - en stigning på 25 kr. 

Par medlemskab    : Fra 425 kr. til 475 kr. - en stigning på 50 kr.      

 

Denne forhøjelse kan kun gennemføres, såfremt generalforsamlingen godkender næste punkt på 

dagsordenen. 

 

Udgifter 

Udgifter til porto forventes at stige med 5 % fra niveauet i 2012 – og ligeledes 5 % fra niveauet i 

2013. De øvrige udgifter vedrørende glasposten omfatter udgifter til kuverter (4.000 kr.) pakning 

(7.000 kr.) og oversættelse (1.000 kr.). - i alt 12.000 kr. 

 

De øvrige udgifter – kontohold – møder – øvrige udgifter forventes at blive i niveau som i 2012. 

 

Såfremt indtægter og udgifter forbliver, som antaget i budgettet og budgetforslaget, vil det medføre, 

at der kan blive et overskud i 2013 på 48.500 kr. og 71.500 kr.       

 

 

Forslag til kontingentforhøjelse fra 2014. 
 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingentforhøjelse: 

 

Enligt medlemskab: Nuværende kontingent 300 kr. stiger til 325 kr. – en stigning på 25 kr. (8,3 %) 

Par medlemskab    : Nuværende kontingent 425 kr. stiger til 475 kr. – en stigning på 50 kr. (11,7 %) 

Eksklusivt medlemskab: Uændret 1.800 kr. 

 

De nuværende kontingenter har været uændret siden 2009. Men i de seneste år er der sket 

udgiftsstigning især på porto – og som udgør en ikke uvæsentlig del af foreningens udgifter bl.a.  i 

forbindelse med udsendelse af glasposten. Samtidig er tilskuddet fra bladpuljen også blevet mindre i 

de sidste 2 år. Yderligere kan det ikke udelukkes, at priserne for porto vil stige yderligere i de næste 

år. 

 

Som det fremgår af det fremlagte budgetforslag for 2014 vil indtægterne ved kontingenter medføre, 

at der bliver et større rådighedsbeløb til fordel for museet. Det vil så i fremtiden vise sig, hvor længe 

kontingentet kan forblive uændret. Men det tilstræbes, at kontingentet holdes i ro i de næste 3-4 år.  


