Hermed følger kommentarer til årsregnskabet 2019 for Dansk Selskab for 1700talsstudier:
1) Hvad angår selskabets indtægter, er der to positive ting at sige:
a)
Vi havde sidst i 2016 søgt Landsdommer V. Gieses legat om 30.000,00 kr. til
støtte for udgivelsen af vores jubilæumsskrift ”Det lange lys”. Vi hørte
imidlertid ikke fra fonden og anså det for at være det samme som et afslag.
D. 2. juli 2019 fik vi imidlertid brev fra Legatsekretæren, der oplyste, at
eftersom det tildelte beløb ikke var hævet inden for tidsfristen, blev det
tilbageført til fondens midler. Efter en længere mailkorrespondance blev det
opklaret, at den oprindelige besked om tildelingen af 20.000,00 kr. var sendt til
en ikke-eksisterende mailadresse – og derfor ikke var hævet.
Legatbestyrelsen udbetalte derefter beløbet (som dækkede en udgift selskabet
selv havde påtaget sig).
b)
Der har været uventede donationer fra medlemmer. Dels havde to medlemmer
indbetalt deres kontingent to gange – men afstod fra tilbagebetaling. Dels
valgte et medlem at donere 275,00 kr. Selskabet siger tak for gaverne.

2) Hvad angår selskabets udgifter, er der ligeledes nogle ting, der kræver
kommentarer:
a)
For første gang i flere år optræder der nu gebyrudgifter til vores bank.
Beløbet i 2019 er beskedent – men banken har meddelt, at gebyrerne forhøjes
betragteligt i 2020 – samtidig med at banken nu beregner negativ rente (= 0,75%) af indeståender på almindelige konti.
Vi skal således i 2020 betale et basiskundegebyr på 195,00 kr i kvartalet – og
derudover 35,00 kr i kvartalet for at være tilmeldt netbank. Derudover beregner
banken sig 2,00 kr i gebyr pr. overførsel fra kontoen til andre konti.
Alt i alt en udgift på godt 1.000,00 kr. pr. år. Svarende til ca. 90,00 kr. om
måneden. Bestyrelsen betragter gebyrerne som en udgift uden reelle
modydelser – og derfor vil bestyrelsen se på andre muligheder for anbringelsen
af foreningens midler. Men erfaringerne fra sidste bankskifte lover ikke godt!

b)
Udgifterne for formandens rejseaktiviteter og repræsentationsudgifter har hidtil
været beskedne idet hans arbejdsgiver, DTU, har været en generøs sponsor og
afholdt rejse- og opholdsudgifter til en del konferencer, redaktionsmøder m.m.
Pr. 1. december 2020 går formanden imidlertid på pension, så fremover vil
selskabet skulle afholde flere udgifter i forbindelse med formandens
internationale forpligtelser, der i forbindelse med hans valg til kasserer i
ISECS, er blevet flere. (Ifølge ISECS’ vedtægter er der (desværre) ikke
umiddelbart mulighed for bestyrelsesmedlemmer for at få refunderet rejse- og
opholdsudgifter i forbindelse med ISECS’ møder. Det vil kassereren tage op
med den øvrige ISECS-bestyrelse på et kommende møde!!)
c)
Tidsskriftet ”1700-tal”
Det er sådan set en lang historie, men det korte af det lange er, at den svenske
stat har omlagt deres tilskudssystem således at trykning på papir af tidsskrifter
(og artikler) får mindre økonomisk hjælp. For overhovedet at få hjælp er det
tilmed et krav, at publikationen fra udgivelsesdagen er frit tilgængelig på
nettet.
Tidsskriftets redaktion har besluttet, at tidsskriftet indtil videre skal
udkomme både på net og på papir. Men det betyder at tidsskriftet bliver dyrere.
Selskabet kommer således til at betale knap 1.000 kr. mere for årgang 2019
(der dog normalt først betales året efter, dvs. i 2020).
3) Hvad angår selskabets økonomi som sådan, ligner den sig selv – hvis man ser
bort fra den uventede (forsinkede) udbetaling fra V. Gieses legat; men der må
altså i de kommende år imødeses voksende udgifter til bank, rejser og
tidsskrift. For 2021 regner vi ikke med, at det får konsekvenser for
kontingenterne, men bestyrelsen overvejer at foreslå (en behersket)
kontingentforøgelse fra 2022.
Selskabets udgifter i 2020 og 2021 mindskes dog med knap 4.000,00 kr. pga.
Corona-aflysninger – dels af selskabets årsmøde i 2020, dels af aflysningen af
BSECS-mødet i Oxford januar 2021.
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