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LANDSMØDE
Forslag vedrørende fastsættelse af medlemskontingent til ABF
for perioden 2019-23
(Forslaget er stillet af ABF’s hovedbestyrelse)

Forslag
Kontingentet foreslås hævet med kr. 8,00 pr. andelshaver
for budgetåret 2019/20 og med kr. 6,00 for hvert af de
efterfølgende budgetår 2020/21, 2021/22 og 2022/23.
Indeholdt i kontingentforhøjelsen er, at ABF’s medlemsservice udvides fra 2019/20.
Alle medlemsforeninger vil således fremadrettet modtage
et gratis eksemplar af den trykte ABFhåndbog ved hver
nyudgivelse. Første gang i 2019/20 og herefter hvert 2. år.
Det årlige basiskontingent vil med forslaget udgøre kr.
204,00 i 2019/20, kr. 210,00 i 2020/21, kr. 216,00 i 2021/22
og kr. 222,00 i 2022/23 pr. andelshaver.
Den årlige stigning vil således være på 4% det første af
årene og knapt 3% de efterfølgende år.
Den nuværende kontingentgraduering fastholdes, således,
at der betales fuldt kontingent til og med 50 andelshavere,
75% af basiskontingentet for de følgende 25 andelshavere til og med 75 andelshavere, og at der ikke betales for
eventuelt yderligere antal andelshavere i foreningen.
Forslagets motivering
Medlemskontingentet er hovedindtægtskilden for ABF som
interesseorganisation. 97% af ABF’s indtægter er således
kontingentindtægter. ABF modtager ikke offentlige tilskud,
sponsorstøtte eller har lignende indtægter. Tilsvarende
forbliver alle indtægter i organisationen og kan alene anvendes til aktiviteter og drift til gavn for medlemmerne. Der
udbetales således ikke udbytte eller lignende.
ABF har ikke formue, der kan trækkes på. ABF ejer
tilsvarende ikke fast ejendom eller andre aktiviteter, som
kan omsættes til likvider.
Den løbende løn- og prisudvikling samt en fortsat udvikling
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af ABF’s medlemsservice vil betyde en stigning i ABF’s
driftsudgifter i de kommende år. Såfremt det nuværende
aktivitetsniveau skal fastholdes, udbygningen af medlemsserviceringen fortsættes, og det sikres, at ABF har en
økonomisk buffer af en rimelig størrelse, vil en forhøjelse af ABF’s medlemskontingent være nødvendig.
ABF forventes pr. 1. oktober 2018 at have et medlemstal på
5.057 foreninger med 100.010 andelshavere. Der budgetteres med, at ABF i perioden vil have en medlemstilgang på
netto 273 foreninger med 5.050 andelshavere, således, at
det samlede medlemstal pr. 30. september 2023 er 5.330
foreninger med 105.060 andelshavere.
Den foreslåede kontingentstigning samt budgetterede
medlemstilgang vil betyde en årlig stigning i ABF’s kontingentindtægter på budgetlagt kr. 800.000 i 2019/20 og
750.000 hvert af de efterfølgende år i perioden fra 2020-21
til 2022-23.
ABF’s driftsresultat vil i perioden være kr.-275.000 i
2018/19, kr. -195.000 i 2019/20, kr. 125.000 i 2020/21, kr.
315.000 i 2021/22 samt kr. 465.000 i 2022/23.
Der er budgetlagt med en udvikling i ABF’s egenkapital,
således at denne pr. 1. oktober 2018 udgør kr. 1.507.000,
pr. 1. oktober 2019 udgør kr. 1.302.000, pr. 1. oktober 2020
udgør kr. 1.187.000, pr. 1. oktober 2021 udgør kr. 1.442.000,
pr. 1. oktober 2022 udgør kr. 1.942.000 og pr. 1. oktober
2023 udgør kr. 2.587.000. Hovedbestyrelsens målsætning
er, at ABF skal have en egenkapital i størrelsesordenen kr.
2.5 mio., således at det sikres, at organisationen likviditetsmæssigt er fuldt selvfinansierende og uafhængig af
ekstern kapital.
ABF’s regnskab godkendes af ABF’s hovedbestyrelse og offentliggøres overfor alle medlemmer hvert år inden udgangen af februar måned, jf. ABF’s vedtægter.
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