
Forslag vedrørende fastsættelse af medlemskontingent 
til ABF for perioden 2023-2027

Forslaget er stillet af ABF’s hovedbestyrelse

Forslag:
Kontingentet foreslås hævet med kr. 10,00 pr. 
andelshaver for hvert af budgetårene 2023/24, 
2024/25, 2025/26 og 2026/27.

Med forslaget til kontingentforhøjelsen sikres:

• at kvaliteten i ABF’s medlemsservice kan fast-
holdes og udvikles ved fortsat medlemsfrem-
gang

• understøttelse af den nye organisationsstruktur 

• nødvendige midler til at honorere omkostninger 
til stigende lønninger og priser, som følge af den 
stærkt voksende inflation. Stigningen var på 6% 
i marts 2022 (til sammenligning var inflationen 
på 2% i marts 2021).

Det årlige basiskontingent vil med forslaget udgøre 
kr. 232,00 i 2023/24, kr. 242,00 i 2024/25 og kr. 
252,00 i 2025/26 samt kr. 262,00 i 2026/27 pr. 
andelshaver.

Den årlige stigning vil således være på 4,5% i hvert 
af årene.

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 andelsha-
vere, 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 en formue, der kan trækkes på. ABF 

ejer tilsvarende ikke fast ejendom eller andre aktivi-
teter, som kan omsættes til likvider.

Den løbende løn- og prisudvikling samt en fort-
sat 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 medlemsserviceringen 
fortsættes, og det sikres, at ABF har en økonomisk 
buffer af en rimelig størrelse, vil en forhøjelse af 
ABF’s medlemskontingent derfor være nødvendig. 

ABF forventes pr. 1. oktober 2022 at have et med-
lemstal på 5.306 foreninger med 105.845 andels- 
havere. Der budgetteres med, at ABF i perioden vil 
have en medlemstilgang på netto 237 foreninger 
med 4.708 andelshavere, således at det samlede 
medlemstal pr. 30. september 2027 er 5.543 for-
eninger med 110.553 andelshavere.

Den foreslåede kontingentstigning samt budget-
terede medlemstilgang vil betyde en årlig stigning 
i ABF’s kontingentindtægter på budgetlagt ca. kr. 
1.150.000 i hvert af budgetårene i perioden fra 
2023/24 - 2026/27.

ABF’s resultat vil i perioden være kr. 151.000 i 
2023/24, kr. 179.000 i 2024/25, kr. 232.000 i 
2025/26 samt kr. 539.000 i 2026/27.

Der er budgetlagt med en udvikling i ABF’s egenka-
pital, således at denne pr. 1. oktober 2023 udgør kr. 
1.903.000, pr. 1. oktober 2024 udgør kr. 2.054.000, 
pr. 1. oktober 2025 udgør kr. 2.233.000, pr. 1. okto-
ber 2026 udgør kr. 2.465.000 og pr. 1. oktober 2027 
udgør kr. 3.004.000. Hovedbestyrelsens målsæt-
ning er, at ABF skal have en egenkapital i størrel-
sesordenen kr. 2.500.000, således at det sikres, at 
organisationen likviditetsmæssigt er fuldt selv- 
finansierende og uafhængig af ekstern kapital.

ABF’s regnskab godkendes af ABF’s hovedbesty-
relse og offentliggøres overfor alle medlemmer 
hvert år inden udgangen af februar måned, jf. ABF’s 
vedtægter.


