
DANSK KIROPRAKTOR FORENING  
GENERALFORSAMLING 2021

DAGS 
ORDEN

Lørdag den 13. november 2021 · Odense





1. Åbning side 4

2. Valg af dirigent side 4

3. Formandens mundtlige beretning side 4

4. Bestyrelsens skriftlige beretning side 4

5. Dansk Kiropraktor Råds beretning side 4

6. Foreningens regnskab side 5

7.  Fastsættelse af kontingent og  
fremlæggelse af budget side 47

8. Valg side 50

9. Næste mødested side 51

10. Eventuelt side 51

Find materialet online: 
www.danskkiropraktorforening.dk/GF 

DANSK KIROPRAKTOR FORENING  
GENERALFORSAMLING 2021

DAGS 
ORDEN

Lørdag den 13. november 2021 · Odense

3DANSK KIROPRAKTOR FORENING · GENERALFORSAMLING 2021



1. ÅBNING 
DKF’s formand Lone Kousgaard Jørgensen åbner mødet 

5. DANSK KIROPRAKTOR RÅDS BERETNING
På basis af rådets beretning i ’Resultatrapport 2020 og 2021’ aflægger  
Dansk Kiropraktor Råds formand Anders Tromholt beretning for perioden. 

4. BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING
Bestyrelsens beretning består af udgivelsen ’Resultatrapport 2020 og 2021’, som er sendt til 
alle medlemmer i uge 43 og findes online på www.danskkiropraktorforening.dk/gf

3. FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING
Lone Kousgaard Jørgensen aflægger beretning om DKF’s arbejde, udfordringer og 
resultater i den periode, der er gået siden sidste generalforsamling i 2019.

2. VALG AF DIRIGENT 
Bestyrelsen foreslår advokat Jens Arnesen fra Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab som 
dirigent. Jens Arnesen yder bistand inden for en bred vifte af erhvervslivets forhold og har stor 
erfaring med køb og salg af virksomheder og med rådgivning om alle former for kommercielle 
aftalerelationer. Endvidere har Jens Arnesen betydelig procedureerfaring og er en hyppigt 
anvendt dirigent i både selskaber og foreninger bl.a. inden for interesse organisationer og 
sportsverdenen.
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6. FORENINGENS REGNSKAB

Regnskab 2019/2020
Regnskabet for 2019/2020 udviser et samlet resultat før afskrivninger på kr. 
146.837 og efter afskrivning og skat på kr. 68.819. Foreningens egenkapital 
 udgjorde ved regnskabsårets afslutning kr. 7.066.711.

På generalforsamlingen i 2019 fremlagde bestyrelsen et budget i balance før 
afskrivninger. Efter afskrivninger og før evt. skat var resultatforventningen kr. 
-135.000.

Det regnskabsmæssige resultat er således i alt kr. 146.837 bedre end budgettet 
før skat og afskrivninger og i alt kr. 203.819 bedre end budgettet efter skat og af-
skrivninger.

Det regnskabsmæssige resultat fremkommer på baggrund af færre udgifter 
end budgetteret. Der er også lidt færre indtægter end budgetteret, idet kontingent-
indtægterne ikke er steget så meget som budgetforudsat, ikke pga. af færre med-
lemmer, men alene pga. for optimistisk budgetforudsætninger. De færre udgifter 
kan især forklares med corona-aflyste aktiviteter, herunder et udskudt sommer-
seminar (se note 7) og aflyste internationale rejseaktiviteter. Udgifter til virtuelle 
medlemsmøder som følge af corona er samlet under note 9, der samtidig illustrerer, 
at der ikke er sat andre store projekter i gang pga. pandemien.

Det regnskabsmæssige resultat viser således et billede af et resultat bedre end 
forventet og med kun mindre forskydninger på de enkelte indtægts- og udgiftskonti, 
bortset fra føromtalte corona-effekter. På den baggrund er det regnskabsmæssige 
resultat tilfredsstillende.

Regnskab med revisorpåtegning og den interne kritiske revisors bemærkninger 
fremgår af de følgende sider.

Foreningens statsautoriserede revisor Bent Kofoed fra revionsfirmaet Kreston 
CM vil gennemgå regnskabet på generalforsamlingen og vil sammen med bestyrel-
sen besvare evt. spørgsmål.
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Dansk Kiropraktor Forening 
Peter Bangsvej 30 

2000  Frederiksberg 
CVR.nr. 65 00 74 28 

 
 
 
 
 

Årsrapport 
1. oktober 2019 – 30. september 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  

på selskabets ordinære generalforsamling 

den      /        2021 

 

 

_____________________ 

Dirigent 
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FORENINGSOPLYSNINGER  
 
Foreningen  Dansk Kiropraktor Forening 

  Peter Bangsvej 30 

  2000 Frederiksberg 

 

  CVR.nr.: 65 00 74 28 

  Hjemsted: Frederiksberg 

  Regnskabsår:  1. oktober – 30. september 

 

Bestyrelse  Lone Kousgaard Jørgensen, formand 

  Michael Christensen, næstformand 

  Christina Nielsen 

  Anders Jørgensen 

  Pernille Popp 

Jacob Toft Vestergaard 

Janni Lee Boutrup Bang Brodersen 

   

 

Direktør  Jakob Bjerre 

 
Revisor  KRESTON CM 
  Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

  Adelgade 15 

  1304 København K 

  CVR-nr. 39 46 31 13 

 
Pengeinstitut  Lån og Spar Bank 
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BESTYRELSENS BERETNING 

 
Aktivitet 
Foreningens aktivitet består i: 

- at samle kiropraktorer til varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser, 

- at hævde den kiropraktiske uddannelses og forsknings betydning for samfundet, 

- at virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige uddannelse, 

- at forhandle løn- og ansættelsesvilkår for de offentligt og privat ansatte kiropraktorer, 

- at samarbejde med andre organisationer i spørgsmål af fælles interesse. 

 

Det regnskabsmæssige resultat 
Regnskabet for 2019/20 udviser et samlet resultat før afskrivninger på kr. 146.837 og efter afskrivning 

og skat på kr. 68.819. 

 

Foreningens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets afslutning kr. 7.066.711. 

 

På den baggrund er det regnskabsmæssige resultat tilfredsstillende. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 

foreningens finansielle stilling. 
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BESTYRELSENS PÅTEGNING 
 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 – 

30. september 2020 for Dansk Kiropraktor Forening. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. oktober 2019 – 30. september 2020.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse i 2021. 

 

København, den 16. december 2020 

 

 

Lone Kousgaard Jørgensen  Anders Jørgensen Christina Nielsen 

 

 

Michael Christensen Pernille Popp Jacob Toft Vestergaard 

 

  

Janni Lee Boutrup Bang Brodersen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
Til medlemmerne i Dansk Kiropraktor Forening 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Kiropraktor Forening for regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. 

september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. oktober 2019 – 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-

hængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Eti-

ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-

ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen 

godkendte resultatbudget for 2019/20. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til 

resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-

sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 

hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre det-

te. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-

sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-

formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-

ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-

sionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 

vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-

ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 

intern kontrol. 

 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 

en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 

rimelige. 

 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 

væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 

om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik-

kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-

skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-

res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-

sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke 

længere kan fortsætte driften. 
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 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 

vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 

København, den 16. december 2020 

KRESTON CM 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

CVR-nr. 39 46 31 13 

 

 

Bent Kofoed 
statsautoriseret revisor 
mne 11664 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Regnskabsgrundlaget 
Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 

klasse A- virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om bestyrel-

sesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. 

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. 

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Kontingenter 
Kontingenter periodiseres og vedrører dette regnskabsårs kontingenter for medlemmer. 

 

Gager 
Gager vedrører lønnen til administration, formandskompensation og bestyrelseshonorar samt andre til 

gagerne direkte tilknyttede omkostninger. 

 
Administrationsomkostninger 
Omfatter kontorhold, forsikringer og kontingenter, revisor, telefon, tryksager m.v. 

 
Lokaleomkostninger 
Lokaleomkostninger vedrører husleje, varme, el og vedligeholdelse af de lejede lokaler.  

  
Andre foreningsomkostninger 
Andre foreningsomkostninger omfatter omkostninger til kommunikation, generalforsamling og andre 

foreningsrelaterede omkostninger. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, 

realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i 

fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og for-

pligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. 

 

Skat 
Der afsættes skat af årets indkomst efter reglerne om formueadministration. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
BALANCEN 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende prin-
cipper: 

IT 33% p.a. 
Inventar 20% p.a. 

 
Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørel-
sen i anskaffelsesåret. 

 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
prisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For-
tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkost-
ninger. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Værdipapirer måles til kursværdi på balancedagen. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 
tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår. 
 
Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, 
og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for 
værdiændringer. 
 
Aktuelle skatteforpligtelser 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster 
samt betalte acontoskatter. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR 1. OKTOBER – 30. SEPTEMBER 
 

Budget
Note 2019/20 2019/20 2018/19

Indtægter
Kontingenter m.v. 10.810.790 11.000.000 10.795.241
Finansielle poster 1 230.225 200.000 130.900
Administrationshonorarer m.v. 2 284.822 300.000 287.301
INDTÆGTER I ALT 11.325.837 11.500.000 11.213.442

Gager m.v. 3 -6.579.104 -6.500.000 -5.965.266
Administrationsomkostninger 4 -1.811.855 -1.650.000 -1.561.422
Lokaleomkostninger 5 -401.153 -450.000 -429.473
Kommunikation og information 6 -761.365 -700.000 -895.334
Kiropraktorkredsforeningerne 7 -388.550 -600.000 -671.529
Generalforsamling / faglig kongres -798.725 -800.000 -361.000
Kiropraktorpriser -20.747 0 -69.640
Internationale relationer 8 -79.710 -300.000 -372.331
Kontingenter -164.332 -160.000 -163.857
Øvrige projekter 9 -173.459 -340.000 -372.614
OMKOSTNINGER I ALT -11.179.000 -11.500.000 -10.862.466

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 146.837 0 350.976

Afskrivninger 10 -71.345 -135.000 -94.057
RESULTAT FØR SKAT 75.492 -135.000 256.919

Skat -6.673 0 0
ÅRETS RESULTAT 68.819 -135.000 256.919
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BALANCE 30. SEPTEMBER 
 
AKTIVER 

 

Note 2020 2019

Inventar/EDB 176.896 79.886
Indretning af lejede lokaler 0 0
Materielle anlægsaktiver 11 176.896 79.886

Værdipapirer 12 6.879.910 6.185.025
Finansielle anlægsaktiver 6.879.910 6.185.025

ANLÆGSAKTIVER 7.056.806 6.264.911

Huslejedepositum 109.486 106.815
Tilgodehavende kontingent 28.017 10.309
Tilgodehavende skat 29.349 49.730
Andre tilgodehavender 390.223 210.462
Forudbetalte omkostninger 226.934 279.035
Tilgodehavender 784.009 656.351

Likvide beholdninger 13 730.274 944.840

OMSÆTNINGSAKTIVER 1.514.283 1.601.191

AKTIVER 8.571.089 7.866.102
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BALANCE 30. SEPTEMBER 
 
PASSIVER 

 

Note 2020 2019

Egenkapital primo 6.997.892 6.740.973
Årets resultat 68.819 256.919
EGENKAPITAL 7.066.711 6.997.892

Kreditorer 38.475 146.486
Bankgæld 0 391
Skyldig skat 6.673 0
Feriepengeforpligtelse 398.368 481.382
Forudbetalte kontingenter 88.488 50.167
Anden gæld 14 972.374 189.784
Kortfristede gældsforpligtelser 1.504.378 868.210

GÆLDSFORPLIGTELSER 1.504.378 868.210

PASSIVER 8.571.089 7.866.102
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NOTER 
 

2019/20 2018/19

1 FINANSIELLE POSTER
Renteindtægter bank m.v. 2.480 1.535
Renteudgifter bank m.v. -2.778 -2.872
Udlodning værdipapirer 0 322.097
Gebyrer aktiedepot -105 -17.616
Avance/tab ved salg af værdipapirer 0 49.088
Årets op- og nedskrivninger 230.903 -221.202
Renter skat -275 -130

230.225 130.900

2 ADMINISTRATIONSHONORARER M.V.
Codan 165.837 164.357
Danske regioner 114.800 115.938
Diverse indtægter 4.185 7.006

284.822 287.301

3 GAGER M.V.
Gager 1. oktober - 31. december 2019 1.058.616 910.214
Gager 1. januar - 30. september 2020 3.657.616 2.872.064
Pensionsbidrag 597.348 511.112
Regulering af feriepengeforpligtelse -83.014 97.361
Dagpengerefusion -443.889 -50.038
Formand 432.500 300.000
Bestyrelseshonorar 350.000 250.000
DKR formandshonorar 25.000 20.000
Rekruttering 129.229 194.136
Lønsumsafgift 316.239 273.404
Andre sociale udgifter (ATP/AER) 55.255 50.648
Kørselsgodtgørelse 190.606 217.658
Rejser, ophold og fortæring, bestyrelsen 110.977 105.306
Parkering og diverse kørsel 42.626 51.130
Fortæring og ophold, personale 139.995 162.271

6.579.104 5.965.266
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NOTER 
 
 

2019/20 2018/19

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Administrativ assistance 117.000 117.000
Porto og gebyrer 93.618 78.810
Advokat 321.607 101.625
Revision og regnskabsmæssig assistance 65.600 63.650
Diverse konsulent assistance 184.778 192.334
Forsikring og kontingenter 149.984 144.327
Telefon (telefonmøder) 61.409 52.722
Blomster og gaver 117.235 76.157
Tryksager, kontor m.v. 27.354 2.894
Løbende driftsudgifter EDB 435.947 317.130
Småinventar og vedligeholdelse 31.691 69.398
Kurser 111.022 88.305
Mødeudgifter 98.366 241.654
TR-omkostninger -4.237 14.666
Diverse 481 750

1.811.855 1.561.422

5 LOKALEOMKOSTNINGER
Husleje, Frederiksberg incl. varme og serviceaftale 344.612 349.931
El, rengøring, alarm m.v. 56.541 79.542

401.153 429.473

6 KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Annoncer og håndbøger m.v. 107.451 80.029
Tidsskrifter, abonnementer og tryksager 266.514 112.982
Kiropraktoren 213.152 233.804
Hjemmeside 174.248 468.519

761.365 895.334
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NOTER 
 

2019/20 2018/19

7 KIROPRAKTORKREDSFORENINGERNE
Bidrag 388.550 384.575
Kiropraktorkredsforeningsmøde 0 286.954

388.550 671.529
                                                           

8 INTERNATIONALE RELATIONER
WFC:
  Kontingent 38.612 35.508
  Rejseudgifter m.v. 0 221.729
Støtte FNKS/WCCS 5.000 44.375
ECU, rejseudgifter 29.710 17.912
FICS 1.350 1.318
ECCE 0 3.255
Andre rejser og ophold 5.038 48.234

79.710 372.331

9 ØVRIGE PROJEKTER
Stakeholder-outreach 0 225.000
Virtuelle medlemsmøder 81.250 0
Studietur/Seminar 69.239 109.884
Lønstatistik 22.970 20.978
Øvrige projekter 0 16.752

173.459 372.614

10 AFSKRIVNINGER
Inventar/EDB 71.345 65.151
Indretning af lejede lokaler 0 28.906

71.345 94.057  
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NOTER 

 

2020 2019

11 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Inventar/EDB
Saldo 1. oktober 79.886 145.037
Tilgang i året 168.355 0
Årets afskrivninger -71.345 -65.151

176.896 79.886

Indretning af lejede lokaler
Saldo 1. oktober 0 28.906
Årets afskrivninger 0 -28.906

0 0

12 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Værdipapirer
Kostpris 1. oktober 6.149.970 6.277.701
Tilgang 463.982 6.149.970
Afgang 0 -6.277.701
Kostpris 30. september 6.613.952 6.149.970

Opskrivninger 1. oktober 35.055 256.257
Årets op- og nedskrivninger 230.903 -221.202
Opskrivninger 30. september 265.958 35.055

Regnskabsmæssig værdi 30. september 6.879.910 6.185.025
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 17  

NOTER 

 

2020 2019

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER
Kassebeholdning 1.395 4.654
Lån & Spar Bank, konto 4023600914 1.213 465.185
Lån & Spar Bank, konto 4023600531 727.666 475.001

730.274 944.840

14 ANDEN GÆLD
Revision 65.600 63.650
Lønsumsafgift 3. kvartal 2020 76.296 67.119
A-skat, AM- bidrag, ATP og feriepenge 722.968 16.655
Skyldig moms 36.950 0
Forudbetalt generalforsamling 29.000 0
Mellemregning B&J 41.560 41.560
Mellemregning DSK 0 800

972.374 189.784  
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Bent Kofoed
Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:39463113-RID:1251647389630
IP: 87.54.xxx.xxx
2021-04-06 09:44:39Z
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6. FORENINGENS REGNSKAB (FORTSAT)

Regnskab 2020/2021
Regnskabet for 2020/2021 udviser et samlet resultat før afskrivninger på kr. 835.952 
og efter afskrivning og skat på kr. 642.436. Foreningens egenkapital udgjorde ved 
 regnskabsårets afslutning kr. 7.709.147.

På generalforsamlingen i 2019 fremlagde bestyrelsen et budget i balance før afskriv-
ninger. Efter afskrivninger og før evt. skat var resultatforventningen kr. -135.000. 

Det regnskabsmæssige resultat er således i alt kr. 835.952 bedre end budgettet før 
skat og afskrivninger og i alt kr. 777.436 bedre end budgettet efter skat og afskrivninger. 

Det regnskabsmæssige resultat fremkommer på baggrund af flere indtægter og færre 
udgifter end budgetteret. På indtægtssiden er kursreguleringen meget positiv med godt 
kr. 0,5 mio. mere end budgetforudsat, svarende til en samlet forrentning på ca. 10%. 
 Kontingentindtægterne er i lighed med sidste regnskab ikke steget så meget som 
budgetforudsat, ikke pga. færre medlemmer, men alene pga. for optimistisk budget-
forudsætninger. De færre udgifter kan især forklares med corona-aflyste aktiviteter, 
herunder ikke mindst aflysningen af FK20 og erstatningen i form af et virtuelt årsmøde 
samt aflyste internationale rejseaktiviteter. Udgifter til virtuelle medlemsmøder som 
følge af corona er samlet under note 9, der samtidig illustrerer, at der efter genåbningen 
igen har været høj politisk aktivitet.

Det regnskabsmæssige resultat viser således et billede af et resultat bedre end 
 forventet og med kun mindre forskydninger på de enkelte indtægts- og udgiftskonti, 
bortset fra føromtalte corona-effekter. På den baggrund er det regnskabsmæssige 
 resultat tilfredsstillende.

 Regnskab med revisorpåtegning og den interne kritiske revisors bemærkninger 
 fremgår af de følgende sider.

 Foreningens statsautoriserede revisor Bent Kofoed fra revionsfirmaet Kreston CM vil 
gennemgå regnskabet på generalforsamlingen og vil sammen med bestyrelsen besvare 
evt. spørgsmål.
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7. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG FREMLÆGGELSE AF BUDGET

Der skal i forbindelse med generalforsamlingen fastsættes 
kontingent for de næste to år. Samtidig fremlægger bestyrel-
sen budget for de to næste regnskabsår.

På generalforsamlingen i 2009 blev det besluttet, at 
kontingenterne som princip fremover skal stige med en årlig 
pris- og lønudvikling (P/L) under forudsætning af uændret 
aktivitetsniveau. Det blev besluttet at skele til den sats, som 
Akademikerne (tidl. AC) benyttede til beregning af deres kon-
tingent, da denne P/L-sats bygger på pris- og lønudviklingen 
på det statslige område, der benyttes i standardkontrakterne.

Allerede på generalforsamlingen 2010 blev det efter ind-
stilling fra bestyrelsen besluttet at fravige dette princip med 
henvisning til, at der godt kunne sikres uændret aktivitets-
niveau ved uændret kontingent, idet den relative lille P/L-
procent (0,98%) kunne opvejes af stigende medlemstilgang ud 
over det budgetforudsatte.

På generalforsamlingen 2011 blev det besluttet at følge 
PL-principbeslutningen for et enkelt år, idet kontingenterne for 
2012 blev tilskrevet en P/L-procent på 1,65%, mens det blev 
besluttet at fastholde kontingentet uændret fra 2012 til 2013.

På de fire efterfølgende generalforsamlinger (2013, 2015, 
2017, 2019) blev det efter indstilling fra bestyrelsen besluttet 
igen at fravige princippet om P/L-fremskrivning og fastholde 
kontingenterne på uændret niveau for de følgende år. 

Kontingentindtægterne stiger fortsat, men som de to 
foregående regnskaber har vist, så stiger indtægtsgrundlaget 
ikke så meget som budgetforudsat, og derfor er finansie-
ringsgrundlaget af det aktivitetsniveau, som bestyrelsen 
ønsker, udfordret. Samtidig er ’uændret aktivitetsniveau’ også 

udfordret, da foreningens ambitionsniveau øges og med-
lemsarrangementer fortsætter med at stige i deltagerantal, 
fx årsmøderne, som historisk er budgetteret med kr. 0,5 mio., 
men fremadrettet er dette øget i et omfang, så det i general-
forsamlings-år budgetteres med kr. 0,8 mio. 

Den manglende regulering og den fladere kurve over kon-
tingentindtægterne end budgetforudsat udfordrer således 
DKF i forhold til at fastholde driften og udvikle foreningen, 
ikke mindst igennem muligheden for at styrke og opnormere 
sekretariatet/medlemsservicen.

Baseret på den P/L-fremskrivningsprocent, som benyt-
tes af Akademikerne (tidl. AC) (1,73%) vil kontingenteffekten i 
2021/2022 give en effekt på ca. kr. 190.000 (afhængig af evt. 
ned/oprundinger til ’pæne’ kontingentsatser). For 2022/2023 
kendes endnu ikke Akademikernes P/L-sats, men bare en 
enkelt procent vil give nogenlunde det samme beløb. Som ek-
sempler vil det omregnet medføre, at klinikejerkontingentet 
vil skulle stige ca. kr. 350, ansatte ca. kr. 300 og turnuskontin-
gentet ca. kr. 75.

Bestyrelsen konstaterer omvendt, at de sidste fire regn-
skabsresultater har været positive, ikke mindst i år som følge 
af en ekstraordinær positiv kursregulering. Det betyder, at der 
i formuen er råderum til både at udvide og udvikle driften ud 
over fortsat at finansiere større langsigtede investeringer via 
formuen.

 Derfor foreslår bestyrelsen igen at fravige PL-princippet 
og dermed fortsat fastholde kontingenterne uændret, hvilket 
samlet set betyder, at følgende kontingentsatser er gældende 
for 2022 og 2023:

 
•  Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af  

en kiropraktisk klinik under overenskomsten om kiropraktik: .................................................................................................  kr. 20.000
•  Ordinære medlemmer i erhverv, der er ejer eller medejer af  

en kiropraktisk klinik uden for overenskomsten om kiropraktik: ............................................................................................  kr. 17.200
• Øvrige ordinære medlemmer i erhverv:  .........................................................................................................................................  kr. 17.200
• Ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i det offentlige uden ledelsesbeføjelser [note 2]:  .........................  kr. 12.000
• Ordinære medlemmer det 3. kandidatanciennitetsår:  ..............................................................................................................  kr. 12.900
• Ordinære medlemmer det 2. kandidatanciennitetsår:  ..............................................................................................................  kr. 8.600
• Ordinære medlemmer det 1. kandidatanciennitetsår:  ..............................................................................................................  kr. 4.300
• Medlemmer, der gennemgår den supplerende praktiske uddannelse:  ................................................................................  kr. 4.300
• Arbejdsløse medlemmer:  ...................................................................................................................................................................  kr. 1.600
• Ansatte medlemmer midlertidigt ude af erhverv [note 3]:  ......................................................................................................  kr. 1.600
• Medlemmer i udlandet:  .......................................................................................................................................................................  kr. 1.600
• Passive medlemmer:  ...........................................................................................................................................................................  kr. 1.600
• Pensionerede medlemmer:  ...............................................................................................................................................................  kr. 500
• Studentermedlemmer:  ........................................................................................................................................................................  kr. 0

Noter fra §7 i vedtægterne:
[2] Ansættelser, der følger offentlige overenskomsters løn- og ansættelsesvilkår, sidestilles hermed.
[3] Selvstændige kiropraktorer, der som følge af barselsorlov ikke er beskæftiget med kiropraktisk arbejde eller i væsentligt omfang varetager administrative funktioner, sidestilles hermed.
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Noter fra §7 i vedtægterne 
2) Ansættelser, der følger offentlige overenskomsters løn- og ansættelsesvilkår, sidestilles hermed.
3 Selvstændige kiropraktorer, der som følge af barselsorlov ikke er beskæftiget med kiropraktisk arbejde eller i væsentligt omfang varetager administrative funktioner, sidestilles hermed.

Bestyrelsen fremlægger ud fra ovenstående budgetter for 
henholdsvis 2021/2022 og 2022/2023 med følgende ud-
gangspunkt:

 
•  Indtægtsbudgettet er med indregning af uændrede 

kontingentsatser samt indregnet effekt af fortsat flere 
medlemmer i alt på kr. 11,5 mio. i 21/22 og kr. 11,6 mio. i 
22/23.

 
•  I posten til gager mv. er der indarbejdet budgetmidler til en 

opnormering af sekretariatet samt indarbejdet almindelig 
P/L-udvikling.

 
•  I forhold til årsmøder er budgettet til generalforsamlings-

året 21/22 fastsat til kr. 0,8 mio. ud fra kendt niveau fra 
både 2017 og 2019, mens Faglig Kongres-året 22/23 er 
fastsat på hidtidigt budgetniveau.

 
•  Budgetposten til ’Øvrige projekter’ er sat til en pulje på kr. 

500.000 i de to budgetår. Denne budgetpost benyttes pri-
mært som reserve til øgede politiske aktiviteter og særlige 
indsatser, der måtte opstå behov/mulighed for.

 
•  Øvrige indtægtskilder er fastholdt på kendt niveau (især 

pga. den store usikkerhed ved finansielle indtægter), og 
øvrige udgiftsposter er alene justeret ganske lidt i forhold 
til det nuværende kendte niveau fra de sidste to regn-
skabsår samt planlagte aktivitetsjusteringer, bl.a. fortsat 
forventede lidt lavere international mødeaktivitet.
 

Samlet set giver det udgifter på kr. 12,6 mio. i 2021/2022 
og kr. 12,5 mio. i 2022/2023, og dermed et årsresultat på 
henholdsvis kr. -1,1 mio. og kr. 0,9 mio. i de to budgetår inden 
afskrivninger og evt. skat.

I forhold til resultatet efter afskrivning er der i 2021/2022 
afsat færdigafskrivning af nuværende investeringsprojekter 
(hardware, ny server og kopimaskine). I 2022/2023 er der 
afsat kr. 0,2 mio. i budgettet til forventet investering i nyt 
medlemssystem samt øvrige (nødvendige) it-investeringer, 
der forud for en nærmere analyse er estimeret til samlet i 
omegnen af kr. 1 mio. forudsat afskrevet over fem år.

Samlet indeholder budgetforslagene efter afskrivninger og 
før evt. skat et resultat på henholdsvis kr. -1,2 mio. og kr. -1,1 
mio., som forudsættes finansieret af formuen.
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Budget 
2020/2021

Regnskab 
2020/2021

Forslag til budget 
2021/2022

Forslag til budget 
2022/2023

INDTÆGTER
Kontingenter 11.200.000 10.929.203 11.000.000 11.100.000
Finansielle indtægter 200.000 712.813 200.000 200.000
Div. indtægter (adm. bidrag mv.) 300.000 277.771 300.000 300.000
Indtægter i alt 11.700.000 11.919.787 11.500.000 11.600.000

UDGIFTER
Gager mv. 6.600.000 6.509.197 7.400.000 7.500.000
Administrationsomkostninger 1.700.000 1.657.872 1.700.000 1.700.000
Lokaleomkostninger 450.000 457.473 500.000 500.000
Kommunikation og information 700.000 785.723 700.000 700.000
Kiropraktorkredsforeningerne 600.000 665.938 600.000 600.000
Generalforsamling 2021/Faglig Kongres 2022 500.000 208.947 800.000 500.000
Kiropraktorpriser 5.000
Internationale relationer 400.000 80.584 200.000 300.000
Kontingenter 160.000 187.423 200.000 200.000
Øvrige projekter 590.000 525.679 500.000 500.000
Udgifter i alt 11.700.000 11.083.835 12.600.000 12.500.000

Resultat før afskrivninger og skat 0 835.952 -1.100.000 -900.000

Afskrivninger 135.000 80.698 96.198 200.000

Skat 0 112.818 0 0

Resultat efter afskrivninger og skat -135.000 642.436 -1.196.198 -1.100.000

FORSLAG BUDGET 1.10.2021-30.9.2022 OG 1.10.2022-30.9.2023
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8. VALG

Det fremgår af DKF’s love, at henholdsvis den afgående bestyrelse og det afgående råd er  
forpligtet til at stille forslag til en henholdsvis en ny fuldtallig bestyrelse og et råd. Kandidat-
listerne blev offentliggjort den 1. oktober 2021 inden for fristen på fire uger før general-
forsamlingen. Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen og/eller rådet, skal i henhold til 
lovene melde deres kandidatur til sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen, og ved 
fristens udløb den 30. oktober 2021 er der ikke anmeldt øvrige kandidater. 

På danskkiropraktorforening.dk/gf kan du finde link til at læse præsentationer af kandidaterne.

DKF’S BESTYRELSE

Bestyrelsens liste

Anders 
Tromholt 
F O R M A N D
 

Nis Alnor Tue Secher 
Jensen

Kenneth 
Ramsby

John Petri 
Petersen

Frank Føns 
Jensen
S U P P L E A N T
 

Susanne 
Brogaard 
Krogh
S U P P L E A N T

Gunvor 
Jørnsgård
R E V I S O R
– modtager
genvalg

Kirsten 
 Sillehoved
R E V I S O R -
S U P P L E A N T
– modtager
genvalg 

Michael 
Christensen
F O R M A N D

Anders 
Jørgensen
 

Christina 
Nielsen 

Janni Bang 
Brodersen

Pernille 
Popp

Jacob Toft 
Vestergaard 

Henrik 
Frederiksen

DANSK KIROPRAKTOR RÅD

Rådets liste

INTERN KRITISK REVISOR

Derudover skal generalforsamlingen i henhold til DKF’s love også vælge en intern kritisk revisor og suppleant. 
De to nuværende har meddelt, at de begge genopstiller. Øvrige kandidater kan melde sig på dagen.
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9. NÆSTE MØDESTED

DKF holder årsmøde med generalforsamling i ulige år. I de lige år er der Faglig Kongres – 
 kiropraktorernes efteruddannelseskongres. I 2022 holdes Faglig Kongres fra torsdag den 10. 
til lørdag den 12. november. I 2023 afholdes ordinær generalforsamling 11. november.

10. EVENTUELT

Under ’Eventuelt’ kan alt vedrørende foreningens forhold diskuteres, men jævnfør DKF’s 
vedtægter kan intet, som er bindende for foreningen, besluttes her 

TAK FOR I DAG OG PÅ GENSYN
Kl. 18-19 holder DKF afskedsreception for afgåede formand Lone Kousgaard Jørgensen i 
foyeren foran koncertsalen på Comwell HCA, hvor årsfesten holdes fra kl. 19.
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u kiroviden.dk/fagligtarsmode u danskkiropraktorforening.dk/gf

PROGRAM

FAGLIGT 
ÅRSMØDE 
2021

TORSDAG 11. NOVEMBER 2021 

8.00 REGISTRERING
9.00 VELKOMST OG ÅBNING

• Camilla Rathcke, Lægeforeningen
• Richard Brown, World Federation of Chiropractic
• Vasileios Gkolfinopoulos, European Chiropractors’ Union
• Claus Dam Nielsen, Dansk Selskab for Kiropraktik
• Annette Roed, Kiropraktorfonden og Kiropraktorernes Videnscenter

10.00 TAKE THAT SEAT – KVALITET I KIROPRAKTORPRAKSIS
• Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen 
• Bo Libergren, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark
• Lise Hestbæk, Syddansk Universitet og Kiropraktorernes Videnscenter 
• Greg Kawchuk, Alberta University og Syddansk Universitet 

12.00 FROKOST
13.30 EFTERUDDANNELSE

Kiropraktiske teknikker 
– et erfarings-
delingskursus

Hvorfor røntgen 
i kiropraktorpraksis?

De 24 
karakter-
styrker

Neuromarketing 
på din hjemmeside

Børn med hovedpine og 
mi græne i kirop raktorpraksis 
- del 1

15.00 PAUSE
15.30 EFTERUDDANNELSE

17.00 PAUSE OG PINDEMADDER
18.00 KIRO TED TALKS

• Kliniker i  forskningen • Hvad skriver kiropraktorerne på deres hjemmeside?
• E-health • Treating with out hands? • Fodboldmedicin • TBA

19.30 VELKOMSTRECEPTION
20.00 TURNUSCAFE
21.00 MIDDAG – PÅ COMWELL HCA ELLER PÅ EGEN HÅND

FREDAG 12. NOVEMBER 2021

8.00 REGISTRERING
9.00 HVERDAGSEVIDENS 

• Mette Bryde Lind, Gigtforeningen 
•  Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet 

og Kiropraktorernes Videnscenter 
• Ulrik Sandstrøm, Sheffield Chiropractic Clinic 
• Jonas Loft, Westloft

Optimal 
 kommunikation

v. Sagar  
Constantin

… deltager i 
Hverdags-
evidens

12.00 FROKOST 
13.30 EFTERUDDANNELSE

� Kropssprog Setting your patients 
up for success

Naturlig aldring i 
muskler og led 

Skulderworkshop: 
Den kolde skulder

DSK’s 
idrætsgruppe

Kommunikation 
– fortsat

… deltager i
Kropssprog

15.00 PAUSE
15.30 EFTERUDDANNELSE

Skriv kort 
og godt 
version 2.0

Setting your 
 patients up for suc-
cess (gentagelse)

Billeddiagno-
stik – hvad og 
hvornår?

Albue-workshop: 
Det glemte led 
i midten

Arbejdsfastholdelse 
og sygefravær – 
værktøjer, der hjælper

Klar til  krops-
sprog v. Jesper 
Bergstrøm

Persontyper og 
Kommu ni kation
v. Sagar Constantin

17.00 SPIS OG MINGL
18.30 DEBAT: HVORDAN FÅR VI SAMMENHÆNG I SUNDHEDSVÆSENET?
20.00 LATE NIGHT DINNER, MUSIK OG HYGGE

LØRDAG 13. NOVEMBER 2021 

8.00 REGISTRERING
10.00 DKF’S GENERALFORSAMLING 

• Taler og hilsner • Priser og løfteaflæggelse
• Formand Lone Kousgaard Jørgensen 
fremlægger arbejde og resultater  

12.30 FROKOST
13.30 DKF’S GENERALFORSAMLING 

• Beretninger • Regnskab, budget og kontingent • Valg af bestyrelse og råd
18.00 AFSKEDSRECEPTION FOR AFGÅET FORMAND LONE KOUSGAARD JØRGENSEN PÅ COMWELL HCA
19.00 ÅRSFEST I KONCERTSALEN PÅ COMWELL HCA   

Søren
Brostrøm

Camilla
Rathcke

Richard
Brown

Vasileios
Gkolfinopoulos

Lise 
Hestbæk

Annette
Roed

Greg 
Kawchuk

Mette
Bryde Lind

Jonas
Loft

Jesper 
Bergstrøm

Sagar
Constantin

Manuel 
 behandling af 
øvre rygsøjle

FOR STUDERENDE

… deltager i
Velkomst 
og åbning

FOR KLINIKPERSONALE

FOR STUDERENDE

… deltager i
General-
forsamling

Knæ-workshop

… deltager i
Take That Seat 
– kvalitet 
i kiropraktor-
praksis

… deltager i
Kiro TED Talks

… deltager i Vel-
komstreception 
og Turnuscafe

… deltager i
Spis og mingl, 
Politisk debat og 
Late night dinner

Hjernen på 
over arbejde

Pakkeforløbene. 
Hvad synes  patienter 
og  kiropraktorer?

Klinikejerens 
økonomi

Kvalitetsudvikling 
på tværs af klinikker – 
hvordan og hvorfor?

Børn med hovedpine og 
migræne i kiropraktorpraksis 
- del 2

Jan
Hartvigsen

Ulrik
Sandstrøm

Bo
Libergren

Claus Dam 
Nielsen

FOR STUDERENDE

# K I R O K O N G R E S


