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Som det fremgår av resultatrapporten for 2018 endte vi opp med et 

underskudd på kr. 27.107 etter samlet inntekter på kr. 231.380 og 

utgifter på samlet kr. 258.487. Underskuddet skyldes i all hovedsak 

økte utgifter til leie av lokale etter flyttingen til Clarion Tyholmen 

hotell fra og med høstsemesteret 2018, noe som var en nødvendig 

følge av den gledelig store oppslutningen på våre medlemsmøter. 

Regnskapet viser at våre utgifter til lokalleie økte fra kr. 24.000.- i 

2017 til kr. 63.000.- i 2018.  

Som følge av at vi fra høsten 2019 vil måtte betale full leie for både 

sal A og B med kr. 14.500.- pr. møte vil beregnet underskudd for 2019 

stige med ca kr. 72.000 til kr. 105.000, selv med en antatt stigning i 

antall medlemmer tatt i betraktning. 

Vårt bankinnskudd utgjorde pr. 31.12.2018 ca. kr. 325.000. Styret 

anser det likevel ikke forsvarlig å drive med underskudd av betydning 

i årene fremover. For 2020 antas utgiftene til lokalleie å øke til kr. 

174.000.- med derav følgende stigende underskudd dersom  

årskontingenten holdes uendret på nåværende nivå. Et fortsatt 

økende underskudd vil tære på kapitalen i et omfang som igjen kan 

føre til at vi ikke kan engasjere kvalifiserte og dyktige forelesere som 

er en forutsetning for fortsatt vellykket drift av Senioruniversitetet 

Styret har på denne bakgrunn funnet det nødvendig å foreslå at 

årskontingenten settes til kr. 750.- med virkning fra 01.01.2020. 

2 

Regnskapet viser at inntektene i form av kaffepenger i 2018 utgjorde 

kr. 59.779.- mens vi betalte kr. 87.081 for serveringen (Kulturhuset og 

Clarion Tyholmen) noe som genererte et underskudd på ca kr. 

27.000. Vi betaler pr. i dag kr. 70.- pr. person for kaffe og rundstykke, 

mens egenbetalingen er kr. 50.- pr. person. Dette viser at vi enten må 



øke egenbetalingen til kr. 80.- pr. person for å dekke kostnadene. 

Inklusive en differanse  som anses nødvendig for å dekke noe 

manglende betaling (som beklageligvis forekommer) og 

«overskytende» rundstykker som vi må betale for. Alternativet er å 

erstatte rundstykker med f. eks. en kjeks, hvilket vi antar vil bringe 

utgiften pr. person ned til omkring kr. 50.-. For kaffe alene betaler vi 

kr. 30.- pr. person. 

Styret ønsker årsmøtets syn på disse alternativene. 


