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Budget for Spejderne 2018 

 

Indtægter  

Kontingent 50.000 

Driftstilskud fra korpsene 1.550.000 

Ekstern projektfinansiering 3.422.000 

Tilskud til projektleder for Ungdomsøen 600.000 

I alt 5.622.000 

  

Udgifter  

Bestyrelsen 250.000 

Administrationsudgifter 1.100.000 

Explorer Islands 2.255.000 

Folkemøde 300.000 

Woop App 400.000 

Gruppeudviklingsprojekt 340.000 

Ny fortælling 530.000 

Ungdomsøen 635.000 

I alt 5.810.000 

  

Resultat før afskrivninger og finansielle poster -188.000 

  

Finansielle poster -10.000 

  

Årets resultat -198.000 

 

Budgettet er opstillet på baggrund af eksisterende bevillinger pr. 1. oktober 2017. Dvs. at bevillinger efter 

denne dato vil ændre budgettet, både på indtægts- og udgiftssiden.  

Årets resultat skyldes primært, at der endnu ikke er fundet ekstern finansiering til Woop App, som samtidig 

er blevet væsentlig dyrere at drifte. Woop App belaster dermed økonomien negativt, indtil der er fundet en 

mere holdbar løsning. Da der foregår en løbende fundraising, forventes det at underskuddet kan hentes ind 

helt eller delvist i løbet af året.  
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Medfinansiering 
 

I 2017 blev der aftalt en fordelingsnøgle mellem korpsene, som baserer sig 80% på antal medlemmer under 

30 år, og 20% på tipstilskud, kombineret med et loft på betalingen til Dansk Spejderkorps Sydslesvig, og en 

regel om, at intet korps må betale mere end 45% af de samlede udgifter.  

En uændret fordelingsnøgle vil betyde følgende fordeling i 2018 på driftstilskuddet, baseret på medlemstal 

og tipstilskud som er lagt til grund ved DUF’s fordeling af tipsmidler for 2017:  

 

 

 

I forhold til Ungdomsøen er der indgået en særskilt aftale om medfinansiering i 2017-2018, som Det Danske 

Spejderkorps, KFUM-Spejderne og De grønne pigespejdere har tilsluttet sig. Der er aftalt en fordeling over 

de to budgetår, med en tilpasning til det enkelte korps ønske om at medfinansiere i enten det ene eller det 

andet år.  

For 2018 betyder det følgende særskilte medfinansiering: 

 Det Danske Spejderkorps  220.000 kr. 

 KFUM-Spejderne  380.000 kr. 

 De grønne pigespejdere  0 kr. 

 

Fordelingsnøgle 2018

Procent Driftstilskud Med loft Driftstilskud

DDS 50 768.765 45 695.250

KFUM 41 625.892 44 684.992

DGP 8 116.760 8 128.292

DBS 2 33.583 2 36.466

DSS 0 5.000 0 5.000

I alt 100 1.550.000 100 1.550.000


