Budget forslag for Permakultur Danmark -2018
Kont
o
100

Indtægter
Medlemskontingent

Budget
160.000

110

Bidrag til "Sponsorpuljen"

150

Mødevirksomhed PKDK

153

Projekter +certifikat salg & tipsmidler

5.000

160

Tidsskrift - salg

2.000

190

Landsmøder+ Det Fælles Bedste

0

191

Nordisk møde

0

192

Kost & Logi PKDK

0

195

Diverse (Permabus)

0

Samlede indtægter

2.000
0

169.000

Udgifter
300

Sekretærfunktion

-40.000

305

Hjemmeside + forening LET

-25.000

325

Nordisk møde

330

Mødeudgifter i øvrigt (Bidrag årsmøde)

340

Betalt IPC-bidrag til "sponsorpulje" + anden støtte RCE

-3.000

350

Projekter(støtte til og PR)

-8.000

360

Mødeaktivitet LAND

-10.000

370

Permakultur Tidsskrift

-90.000

380

Kontormaterialer & certifikater

-11.000

390

Rejseomkostninger

-18.000

395

Diverse og gebyr netbank (forsikring)

400

Ekstraordinære bidrag (underskudsgaranti)(Permabus)

-10.000

Samlede udgifter

237.200

8000
-10.000

-5.000

Resultat 2017

Budget2018
Linje 100 +30.000 i forhold til 2017
Linje 110 fastholdes
Linje 150 fastholdes
Linje 153 Støtte fra tipsmidler og projektkonto sættes til 0
Linje 160 sættes til 2000 realiseret i 2017 2500,00
Linje 300 Jens har allerede fået ca 6000 i første kvartal og Jens ønsker en ekstra betalt hjælp.
Linje 305 vi brugte 24.251 sidste år

Linje 325 Vi brugte 18.000 sidste år, og i år har vi allerede betalt 7061,61 og mangler en regning på ca.990.
Linje 330 fastholdes
Linje 340 svarer til linje 110 plus medlemskab i RCE
Linje 350 fastholdes til banner
Linje 360 i 2017 var der realiseret en udgift på 10.000
Linje 370 Vi har allerede betalt 41.000 i første halvdel plus vi forventer flere medlemmer.
Linje380 vi har brugt 8873,75 og der kommer et stempel til betaling. Plus papir og printer patroner.
Linje 390 Sidste år kom rejseomkostninger op på ca.7200 vi fastholder da vi forventer flere rejser.
Linje 395 vi har allerede brugt 2259 kr. så forventer 5000 er nok.
Linje 400 fastholdes da vi gerne vil støtte projekter så som Permabussen. Sidste år gik linje 400 i nul. Penge
udbetalt kom ind igen på linje 195.

Som i kan se får vi år et underskud på 68.000 da vi ikke regner med at få tipsmidler på 40.000 og ej heller
60.000 fra Cathrines projektkonto.
Dette kræver at vi overvejer om vi skal have flere penge ind på medlemmerne eller om vi skal søge flere
penge?
Eller bruge af det overskud der var ved årsskiftet på 96.226,32
Således 96.226,32- 68.000 = at vi ved årsskiftet vil have en kassebeholdningen på 28.226,32
Det vil sige at med et lignende budget i år 2019 går foreningen bankerot.

