Budget 2017 for Landsforeningen Martin A. Hansen
Januar – december
Indtægter:
Kontingenter i alt
Tilskud til drift af ”Digter og landskab” fra Nordea-fonden
Arrangementer
Gaver: penge, fondsmidler mv.
Salg af bøger, CD´er mv.
Øvrige indtægter
Renteindtægter

38 000.16 288.75.-*
6 000.5 000.6 000.500.50.-

Indtægter i alt:

71 838.75

Udgifter:
Foreningen
”Digter og Landskab” områdets administration
”Digter og landskab” Frivillig hjælp
Web, landsforeningen
Web, Digter og landskab
Bestyrelsen, bespisning og transport
Udvalg, bespisning og kørsel
Forberedelse af tema i 2018 0g 2019
Generalforsamling
Arrangement d. 20.8.
Repræsentation og gaver
Pasning af lejet areal
Bogmesse
Køb af bøger, CD m.v.
Markedsføring
Markedsføring Digter og landskab
Renteudgifter, bankgebyr
Foldere
Informationstavler
Radioprojekt fase 2
Investering i støbning af fugle og medaljer
Udgifter i alt:

12 000.3 000.5 000.8 400.1 200.8 000.2 500.3 000.5 000.10 000.2 500.2 500.0.500.6 000.2 000.50.0.0.0.8 813.80 463.-

Driftsresultat:

note 1
note 2

note 3
** note 4
**
note 5
**
**
note 6
note 7
**
note 8
**
note 9
note 10
note 11
note 12

- 8 624.25.-

Note 1: beregnet efter antal medlemmer i 2016
Note 2: Ved færdig plan om informationstavler på det lejere areal ved Strøby Kirke vil der blive søgt
fondsmidler til projektet – disse er ikke medtaget i budgettet. Ved videreføring af TV og
radioprojektet søges der ligeledes om fondsmidler som ikke fremgår af budgettet
Note 3: udgifter til kontorartikler, kopiering, porto, inkl. postudsendelse til medlemmer uden netadgang, abonnement på mediedel,
gaver, kontingenter, nyhedsbreve mv.
Note 4: Alle udgifter der skal dækkes af driftsmidlerne fra Nordea-fonden er mærket med **
Note 5: løn til webmaster for pasning af hjemmesiden www.martin-a-hansen.dk . Aftalen løber fra april 17 til april 18
Note 6: Temaet for 2018 og 2019 er ”Martin A. Hansen og besættelsestiden”. Der forberedes både udgivelse og temadage
Note 7: Martin A. Hansen prisen uddeles i 2017 på forfatterens fødselsdag
Note 8: underskudsdækning og markedsføring af tema arrangementer rundt omkring i landet
Note 9: ingen genoptryk i år
Note 10 og 11: videreføring af TV- og radioprojekt og opsætning af informationstavler - se også note 2
Note 12: Der støbes 5 statuetter af fuglen og 5 medaljer til uddeling de næste år.
Mette Lise Rössing 8. marts 2017

