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Forslag om fastsættelse af medlemskontingent til ABF for perioden 2015-2019 

(Forslaget er stillet af ABF’s hovedbestyrelse) 
 
Forslag: 

Kontingentet foreslås hævet med kr. 2,00 pr. andelshaver for hvert af budgetårene 2015-16, 2016-17, 2017-
18 og 2018-19 svarende til en årlig stigning på 1,05 %. 
 
Det årlige basiskontingent vil herefter pr. andelshaver udgøre kr. 190,00 i 2015-16, kr. 192,00 i 2016-17, kr. 
194,00 i 2017-18 og kr. 196,00 i 2018-19. 
 
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 af ABF’s medlemsservice vil betyde en stigning i 
ABF’s driftsudgifter i de kommende år. Såfremt det nuværende aktivitetsniveau skal fastholdes, udbygningen 
af medlemsservicen fortsættes, og det sikres, at ABF har en økonomisk buffer af en rimelig størrelse, vil en 
prisregulering af ABF’s medlemskontingent være nødvendig.  
 
ABF forventes pr. 1. oktober 2014 at have et medlemstal på 4.899 foreninger med 97.325 andelshavere. Der 
budgetteres med, at ABF i perioden vil have en medlemstilgang på netto 334 foreninger med 7.275 
andelshavere således, at det samlede medlemstal pr. 30. september 2019 er 5.233 foreninger med 104.600 
andelshavere. 
 
Den foreslåede kontingentstigning samt budgetterede medlemstilgang vil betyde en årlig stigning i ABF’s 
kontingentindtægter på budgetlagt kr. 400.000 i hvert af årene i perioden fra 2014-15 til 2018-19. 
 
ABF’s driftsresultat vil i perioden være kr.-245.000 i 2014-15, kr. -15.000 i 2015-16, kr. 315.000 i 2016-17, kr. 
410.000 i 2017-18 samt kr.-310.000 i 2018-19. 
 
Der er budgetlagt med en udvikling i ABF’s egenkapital, således at denne pr. 1. oktober 2014 udgør kr. 
3.034.000, pr. 1. oktober 2015 udgør kr. 2.789.000, pr. 1. oktober 2016 udgør kr. 2.774.000, pr. 1. oktober 
2017 udgør kr. 3.089.000, pr. 1. oktober 2018 udgør kr. 3.499.000 og pr. 1. oktober 2019 udgør kr. 
3.189.000. 
 
ABF’s egenkapital påvirkes af resultatet i ABFnyt ApS, som er ABF’s datterselskab, hvor alle momsbelagte 
aktiviteter som drift af hjemmeside, udgivelse af medlemsblad og håndbog er placeret. 
 
ABF’s regnskab godkendes af ABF’s hovedbestyrelse og offentliggøres overfor alle medlemmer hvert år 
inden udgangen af februar måned, jf. ABF’s vedtægter. 
 
 
ABF’s hovedbestyrelse, 25. september 2014 
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