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Ledige stillinger og store 
indtægter gav overskud i 2017

Fremtiden byder på fl ere udgifter til international mission, 
forudser resursechef

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

LM kommer ud af 2017 med LM kommer ud af 2017 med 
et overskud på over en halv et overskud på over en halv 
million kroner, når man ser million kroner, når man ser 
bort fra henlæggelser i di-bort fra henlæggelser i di-
verse puljer. At den 150-åri-verse puljer. At den 150-åri-
ge forening fi k overskud, ge forening fi k overskud, 
skyldes dels store indtæg-skyldes dels store indtæg-
ter, men også sparede ud-ter, men også sparede ud-
gifter i det internationale gifter i det internationale 
arbejde på grund af ledige arbejde på grund af ledige 
stillinger.stillinger.

Ubesatte stillinger i  
international mission
Det er især ubesatte stil-Det er især ubesatte stil-
linger i det internationale linger i det internationale 
arbejde, der sikrer LM sorte arbejde, der sikrer LM sorte 
tal på bundlinjen, når årets tal på bundlinjen, når årets 
resultat for 2017 skal gø-resultat for 2017 skal gø-
res op. Hvor der i 2016 blev res op. Hvor der i 2016 blev 
brugt knap 14,3 millioner brugt knap 14,3 millioner 
kroner på løn, var tallet i kroner på løn, var tallet i 
2017 kun 12,8 millioner. 2017 kun 12,8 millioner. 

”Det er i høj grad de ledige ”Det er i høj grad de ledige 
stillinger i det internatio-stillinger i det internatio-
nale arbejde, der resulterer nale arbejde, der resulterer 
i overskuddet i 2017,” for-i overskuddet i 2017,” for-
klarer resursechef Johnny klarer resursechef Johnny 
Lindgreen og peger på, at Lindgreen og peger på, at 
det også er de ledige stil-det også er de ledige stil-
linger, der dækker over, at linger, der dækker over, at 

JOHNNY LINDGREEN   Samlet set har LM en god økonomi. 
De kommende år er der dog behov for at fi nde ud af, hvor 
store udgifter det er muligt at have til international mission 

man på ud- og hjemrejser man på ud- og hjemrejser 
har brugt under halvdelen har brugt under halvdelen 
i 2017 af, hvad man gjorde i 2017 af, hvad man gjorde 
i 2016.i 2016.

Hvor personale- og rej-Hvor personale- og rej-
seudgifterne er faldet, er seudgifterne er faldet, er 
personaleomkostningerne i personaleomkostningerne i 
øvrigt steget med småbeløb. øvrigt steget med småbeløb. 
Samlet set betyder det, at Samlet set betyder det, at 
LM i 2017 havde udgifter på LM i 2017 havde udgifter på 
25,7 millioner. Det er mere 25,7 millioner. Det er mere 
end to millioner kroner min-end to millioner kroner min-
dre end året før.dre end året før.

Historisk godt   
indtægtsår
De lavere udgifter opvejer, De lavere udgifter opvejer, 
at 2017 gavemæssigt ikke at 2017 gavemæssigt ikke 
nåede op på budgettet. Det nåede op på budgettet. Det 
til trods blev gaveindtæg-til trods blev gaveindtæg-
terne i 2017 rekordhøje. terne i 2017 rekordhøje. 
Sammenlagt fi k LM på Sammenlagt fi k LM på 
lands- og lokalplan gaver lands- og lokalplan gaver 
for lidt over 31 millioner for lidt over 31 millioner 
kroner. Det er 300.000 min-kroner. Det er 300.000 min-
dre end året før, men allige-dre end året før, men allige-
vel et meget fl ot tal, forkla-vel et meget fl ot tal, forkla-
rer resursechefen.rer resursechefen.

”Det er kun anden gang i ”Det er kun anden gang i 
LM’s historie, at vi kommer LM’s historie, at vi kommer 
over 31 millioner kroner i ga-over 31 millioner kroner i ga-
veindtægter samlet set. Jeg veindtægter samlet set. Jeg 
har kun grund til at sige en har kun grund til at sige en 
meget stor tak til de mange, meget stor tak til de mange, 

der har givet en gave.” der har givet en gave.” 
Samtidig har landskassen Samtidig har landskassen 

haft meget høje arveind-haft meget høje arveind-
tægter og let øgede indtæg-tægter og let øgede indtæg-
ter fra genbrugsarbejdet. ter fra genbrugsarbejdet. 
Samlet set fi k LM’s lands-Samlet set fi k LM’s lands-
kasse indtægter for over 26 kasse indtægter for over 26 
millioner. millioner. 

Ingen kamp   
mellem kasserne
I de senere år har forde-I de senere år har forde-
lingen af gaveindtægter til lingen af gaveindtægter til 
landskassen og de lokale landskassen og de lokale 
kasser haft en vis bevågen-kasser haft en vis bevågen-
hed. Hvor det indtil 2013 var hed. Hvor det indtil 2013 var 
landskassen, der fi k den landskassen, der fi k den 
største andel, så sagen an-største andel, så sagen an-
derledes ud i 2014 og 2015. derledes ud i 2014 og 2015. 
I 2016 vendte fordelingen I 2016 vendte fordelingen 
igen efter en slutspurt i igen efter en slutspurt i 
december måned med eks-december måned med eks-
traordinært store gaveind-traordinært store gaveind-
tægter.tægter.

I 2017 fi k lokalkasserne I 2017 fi k lokalkasserne 
igen mest. Det var dog kun igen mest. Det var dog kun 
43.000 kroner, der skilte de 43.000 kroner, der skilte de 
to poster.to poster.

”Jeg tror, vi skal vænne os ”Jeg tror, vi skal vænne os 
til, at de lokale kasser sam-til, at de lokale kasser sam-
let set får mere end lands-let set får mere end lands-
kassen. Det kan lyde som kassen. Det kan lyde som 
om, der er kamp mellem de om, der er kamp mellem de 
to. Det er der heldigvis ikke. to. Det er der heldigvis ikke. 

Vi arbejder for det samme Vi arbejder for det samme 
mål, men jeg kunne drømme mål, men jeg kunne drømme 
om, at vi kan fastholde den om, at vi kan fastholde den 
fi fty-fi fty-deling, som sy-fi fty-fi fty-deling, som sy-
nes at have etableret sig de nes at have etableret sig de 
seneste år,” siger resurse-seneste år,” siger resurse-
chefen.chefen.

Fremtiden:   
Flere udgifter
Samlet set har LM en god Samlet set har LM en god 
økonomi, forklarer Johnny økonomi, forklarer Johnny 
Lindgreen. Han mener dog, Lindgreen. Han mener dog, 
at der de kommende år er at der de kommende år er 
behov for at fi nde ud af, hvor behov for at fi nde ud af, hvor 
store udgifter det er muligt store udgifter det er muligt 
at have i det internationale at have i det internationale 
arbejde. Han slår fast, at vi-arbejde. Han slår fast, at vi-
sionen er mest mulig inter-sionen er mest mulig inter-
national mission, men alt er national mission, men alt er 
ikke sagt med det.ikke sagt med det.

”Udgifterne for hver ud-”Udgifterne for hver ud-
sendt missionær er stigende sendt missionær er stigende 
på grund af generel økono-på grund af generel økono-
misk vækst i de lande, hvor misk vækst i de lande, hvor 
vi er til stede. De senere år vi er til stede. De senere år 
har vi klaret de øgede ud-har vi klaret de øgede ud-
gifter med øgede arveind-gifter med øgede arveind-
tægter, og fordi alle ledige tægter, og fordi alle ledige 
stillinger ikke blev besat, stillinger ikke blev besat, 
men vi skal fi nde et niveau, men vi skal fi nde et niveau, 
som passer med den gave-som passer med den gave-
indtægt, vi forventer at få fra indtægt, vi forventer at få fra 
LM’erne i fremtiden.”LM’erne i fremtiden.”

Høje gave-, arve- og genbrugsindtægter sikrer sammen med Høje gave-, arve- og genbrugsindtægter sikrer sammen med 
lave udgifter i det internationale arbejde et plus på bundlinjen lave udgifter i det internationale arbejde et plus på bundlinjen 
før henlæggelser i diverse puljer.før henlæggelser i diverse puljer.

Resursechef Johnny Lindgreen mener at fremtiden byder på øgede udgifter for det internationale missionsarbejde. Det skyldes Resursechef Johnny Lindgreen mener at fremtiden byder på øgede udgifter for det internationale missionsarbejde. Det skyldes 
økonomisk vækst i missionslandene.økonomisk vækst i missionslandene.
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RESULTAT 2017 (T.KR.)

INDTÆGTER 26.238

OMKOSTNINGER -25.657

SUM 581

OVERFØRT TIL/FRA PROJEKTPULJER -620

SUM EFTER PULJER -5127
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