
Kommentar til regnskabet 2020. 

Indtægter 

Vi har fået 266.901kr i kontingent, hvilket svarer til 2.069 medlemmer. 

Vi havde budgetteret med 1950 medlemmer, så det giver et overskud på 15.351kr. 

Udgifter 

Udvalgenes udgifter.  

Aktiviteterne har i årets løb været begrænset, eller stærkt begrænset pga. Corona. 

Det har selvfølgelig sat sit præg på udgifterne.  

Udvalgene havde samlet set budgetteret med et forbrug på 209.600kr. Det reelle forbrug blev kun 101.240kr. 

 

Kredsbestyrelsens udgifter. 

Kredsbestyrelsen havde budgetteret med et forbrug på 49.000kr. Det beløb blev på 89.176kr.  

Vi besluttede i kredsbestyrelsen, at det ville være godt for medlemsklubberne, hvis de kunne få hjælp til at 
oprette deres regnskab i Klubmodul, og få hjælp til at opstarte deres hjemmeside via Klubmodul. Derfor var 

der et arrangement i Rødding Centret i februar og igen i oktober. De 2 arrangementer kostede 41.100kr. 
Derfor fik vi en overskridelse af budgettet. 

 

Årets resultat blev et overskud på 53.752kr.  

Hvis vi ser på Aktiverne i alt, så er de på et år steget fra 215.023kr til 342.601kr.  

Det er en stigning på 127.578kr. Den store stigning skyldes at IGU 2020 ikke er afsluttet, derfor er der 
overført 67.334kr som indtægt til regnskabet i 2021. Tages det i betragtning,  
er Aktiverne ”kun” på 275.267kr.  

 

Bankbeholdning over tid  
NB: I overskud for IGU 2020 på 67.334kr er indregnet 

 

 

I forretningsudvalget er vi bevidste om, at vores kassebeholdning har nået et punkt, hvor det ikke vil være 
hensigtsmæssigt at det stiger yderligere. 

Vi vælger at prioritere uddannelse til lokalforeningerne. Derfor afholder vi den 4. og 5. december et 
foreningsudviklingskursus i Røddingcentret. 

Vi forventer ligeledes, at der vil komme ekstraudgifter til uddannelsesudvalget, da de har en pukkel af 

aspiranter, der skal færdiguddannes. 

Tilføjelse 2. juni 2021. 

Angående opkrævning for IGU. 

Fremover vil vi sætte en fast pris for et modul. Opgaven med at få indtægter og udgifter til at balancerer, er 
både omfattende og tidskrævende. Da vi fremover må forvente, at nogle af overbygningsmodulerne vi strække 
sig over 2 kalender år, så kan vi liges så godt begynde på det nu. 
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