
Kasserens kommentar til årsregnskab 2020/2021 og budget 2021 

Årsregnskab 

Regnskabsåret har været præget af, at der generelt har været få indtægter men også færre udgifter end vi 
havde budgetteret med. Derfor ender vi samlet med et overskud igen i år, selvom der var budgetteret med 
et underskud. Overskuddet er i år på knap 20000 kr. (19412,63 kr.).  

Vi havde budgetteret med 55.000 kr. i kontingentindtægter.  Vi har modtaget i alt 20.000 kr. for 
institutionskontingenterne, mens der har været få indtægter fra enkeltmedlemmer (13586,68 kr.). 
Indmeldingerne stoppede, da vi annoncerede, at foreningen lukkede og blev slået sammen med ALF og vi 
opfordrede medlemmerne til aktivt at melde sig ud af FUA og ind i ALF i stedet. Igen i år har flere valgt at 
købe Logos artikler og indtægterne på denne post er næsten som forventet (429,30 kr.), selvom vi fra 
årsskiftet gjorde artiklerne gratis.  

Der var i år afsat en del midler til arrangementer i alt 20.000 kr., men på grund af corona og de restriktioner 
det har medført, har der ikke været afholdt andre arrangementer ud over generalforsamlingen, hvorfor 
denne udgiftspost kun er på 893,95 kr. Vi valgte ikke at overgå til webinarer, da vi vurderede at der ikke var 
nok kræfter i bestyrelsen til at gå i gang med denne opgave, og ALF var allerede godt i gang med at udbyde 
flere webinarer.  

De fleste bestyrelsesmøder er blevet afholdt på Skype og udgifter til mødeaktivitet er derfor også langt 
under det forventede (2911,82 kr. i alt). Der har været anvendt lidt flere penge på hjemmeside vedligehold 
osv. end vi budgetterede med i alt 3267,58 kr. mod 2000,00 kr. Vi havde afsat en del midler til sponsorater 
men de er ikke blevet søgt i år.  

Der er blevet brugt lidt ekstra på gaver i år 1230 kr. i alt.  De er brugt til barselsgaver (til hele to 
bestyrelsesmedlemmer) og posten dækker også over to mere sørgelige begivenheder nemlig buketter fra 
FUA i forbindelse med Ulla Lahti og Bent E.Kjærs bisættelse i juni. 

Kommentarer til budget. 

Der er lavet budget frem mod lukning af foreningen forventeligt omkring november. Der regnes ikke med 
indtægter da artiklerne er gjort gratis, og der ikke trækkes kontingent fra enkeltmedlemmer eller 
institutioner. Der afsættes midler til foreningens afskeds/jubilæumsreception og midler til faste udgifter til 
hjemmeside (mails, domæne) frem mod nedlukning. Derudover til mødeaktivitet, gaver, gebyrer og 
revision. I alt budgetteres der med et underskud på 17.800 kr. Pengene på FUA’s konto ved foreningens 
lukning doneres til ALF. Vi forventer, at der til den tid vil være ca. 125000 kr. på kontoen. Vi håber på at 
kunne øremærke pengene til sponsorat/legater som kan søges af studerende fra KUA og SDU.  


