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Kassererens beretning
Balance pr. 30.09.09
Indestående, girokonto
Kassebeholdning
Frimærkebeholdning
Årets resultat
Beholdning pr. 30.09.08
Saldo pr. 30.09.09

53.818,66
2.637,00
0

56.455,66

Budget for 01.10.08 – 30.09.09
Indtægter
Udgifter
Kontingent
78.000,00
Renter
150,00
Møder/Arr.
20.000,00
Logos
27.000,00
Administration
22.000,00
Udviklingsarb.
3.000,00
Diverse
9.000,00
I alt
78.150,00
81.000,00
Årets resultat
- 2.850,00

Kontingent
Renter
Møder/Arr.
Logos
Administration
Udviklingsarbejde
Diverse
I alt
Årets resultat

10.150,97
46.304,69
56.455,66

Regnskab 01.10.08– 30.09.09
Indtægter
Udgifter
Kontingent
Renter
Møder
Logos
Administration
Udviklingsarb.
Diverse
I alt
Årets resultat

73.830,00
301,11

74.131,11
10,150,97

1.285,44
32.508,52
17.034,20
2.877,00
10.274,98
63,980,14

Forslag til budget for 1.10.09-30.09.10
Indtægter
Udgifter
80.900,00
300,00

81.200,00
- 2.800,00

10.000
39.500,00
18.000,00
3.000,00
11.000,00
84.000,00
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Bemærkninger til regnskab for perioden 01.10.08 –
30.09.09
Kontingentindtægter
78.000,- kr. var der budgetteret med, men den reelle
indtægt har kun været 73.830,- kr.
Dvs. et underskud på 4.170,- kr.
Ved regnskabsårets afslutning har FUA 271 medlemmer
(mod 289 sidste år).
FUA har fået 40 nye medlemmer, men har mistet 60
gamle medlemmer.
Kasseren formoder, at faldet i medlemmer skyldes, at vi
er gået over til mailkorrespondence i stedet for at sende
girokort ud pr. post. Har udsendt brev med anmodning om
ny indmeldelse til alle mistede medlemmer.
Arrangementer
I budgettet var der afsat 20.000,- kr. til afholdelse af
arrangementer i København og Odense. Bogført i
regnskabsåret 08/09 blev der brugt 1.285,- kr. på møder/
arrangementer.
Grunden til, at budgettet ikke ser ud til at være brugt, er
fordi der har været store entreindtægter + deltagergebyrer.

Bemærkninger til budgettet for perioden 01.10.09 –
30.09.10
Kontingentindtægter
Det er vedtaget på bestyrelsesmøde, at hæve kontingentet
med 10 kr. for både færdiguddannede og studerende
medlemmer, da økonomien kun lige løber rundt og
udgifterne til grafiker er steget, portoen stiger og vi har
ikke holdt de arrangementer vi gerne ville, hvilket
forhåbentligt sker i det nye år.
Det forventes at FUA det kommende år vil have ca. 290
medlemmer og kontingentindtægter på 80.900,- kr.
Der budgetteres igen med samme medlemsantal, da der er
planlagt PR-fremstød og udsendt breve til mistede
medlemmer.
Arrangementer
Da foreningen dækker både KUA og SDU, afsættes der
igen midler til at afholde arrangementer begge steder.
Standard-honoraret til et foredrag fastholdes ved 2000,kr. Foredragsholdere med forholdsmæssig lang transport
kan få dækket transportudgifter svarende til en orange
billet med DSB á 300,- kr. retur.
Ikke-medlemmer skal nu betale 80,- kr. ved deltagelse i
arrangementer.
Arr.posten sættes til det halve (10.000), da der ikke er
planer om dyre udenlandske foredragsholdere.
Der formodes ikke at komme indtægter fra
deltagergebyrer fra heldagsarrangementer i det
kommende år.

Logos
Der var budgetteret med 27.000,- kr. til tre + 1 numre af
Logos. Vi har brugt 32.508,- kr. på tre numre, hvilket
ligger noget over det budgetterede. Dog er ét nummer
ikke med, da regningen først kommer fra trykkeren i det
nye regnskabsår. Grunden til det større forbrug er ny
grafiker.

Logos
Trykningen af sept.nr. ’09 vil blive bogført 09/10, da
regningen først kommer efter 1.10.09.
Udgiften Logos er steget, da vi nu betaler for en grafiker.
Desuden stiger prisen for trykning hele tiden.
Der skal sandsynligvis indkøbes en ny omgang kuverter i
det kommende år, derfor afsættes 2.500,- kr. til dette.
Budget for 09/10 bliver derfor forhøjet til 39.500,- kr.

Administration
Der var afsat 22.000,- kr. til administration, og brugt
17.034,- kr. Dette er lidt mindre end budgetteret.
•
•

Al frimærkeindkøb bogføres under denne post
uagtet formålet med udsendelsen.
Der har ikke været mange fejlportoregninger i
indeværende år, hvilket måske er grunden til, at

Administration
Posten sættes til 18.000,- kr.
Udgiften til vedligehold af hjemmeside forventes at være
ca. 1.000,- kr.
Frimærkekøb bogføres fortsat under denne post uagtet
formålet med udsendelse af post.
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budgettet ikke er brugt til fulde.

Udviklingsarbejde
Der var afsat 3.000,- kr. til design af hjemmeside.
Der er bogført 2.877,- kr. under denne post.
Hjemmesidekonstruktøren har endnu ikke udbedt sig
betaling for sit arbejde, men pengene er brugt alligevel.
• Forplejning ved Nordisk Logopædisk
samarbejde i Stokholm.
• Kursus om strukturreform.
• Idégenereringsmøde, forplejning.
Diverse
Der var afsat 9.000,- kr. i budgettet og der blev brugt
10.274,- kr.
Følgende poster indgik i denne post:
• Medlemskab af ALF
• Transport (Odense)
• Bestyrelsens julefrokost og sommerfrokost samt
Logosredaktionsmiddag.
Transporten blev dyrere end forventet, da et
bestyrelsesmedlem skulle bruge 2 forskellige slags
klippekort (Kbh-Esbjerg + Kbh-Odense).
Årets resultat 08/09
Med indtægter på 74.131,11 kr. og udgifter på 63.980,14
kr. endte dette års regnskab med et overskud på
10.150,97 kr., hvilket var 13.000,97 kr. mere end
budgetteret. I dette resultat mangler betaling for trykning
af et nummer af Logos, hvorfor overskuddet i realiteten
ikke er så stort.
Årsagen til det umiddelbare overskud er, at der ikke er
blevet holdt så dyre/så mange arrangementer i
indeværende regnskabsår.

Foreningen har gjort et stort stykke arbejde for at indhente
medlemmernes e-mailadresser. Projektet er fuldendt og al
korrespondence foregår nu via mail, med undtagelse af
udsending af Logos.

Udviklingsarbejde
Posten sættes igen til 3.000,- kr.
Hjemmesidekonstruktøren vil muligvis have betaling for
sit arbejde.

Diverse
Posten justeres til 11.000,- kr.
Posterne vil i store træk være de samme som forrige
kontingentår. Der vil være flere medlemmer fra SDU der
skal have dækket transportudgifter/ flere der deltager i
bestyrelsens arrangementer.

Årets resultat 09/10
Der budgetteres med indtægter på 81.200,- kr., udgifter på
84.000,- kr. og et underskud på 2.800,- kr., så der er ikke
helt balance mellem indtægter og udgifter.
FUA har et forholdsmæssigt stort indestående på kontoen
(54.000,- kr.), og da foreningen ikke er en forening med
profit for øje, kan det accepteres, at der opstår et mindre
underskud.

