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Bent Brønning 
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Arne Lorenzen 
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Jens Christensen 
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Bestyrelsesmedl.  

/ Committee member 

Daniel Øskov 

Tørning Banke 6B, Hammelev 
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Fremlæggelse af regnskab for 2017 
på generalforsamlingen 2018. 

 
I perioden efter generalforsamlingen debiteres medlemskonti med 

årets kontingent, og kontiene krediteres når medlemmet har indbetalt 
sit kontingent. Evt. overskydende beløb overføres til gavekonto.  

 
Ikke betalte kontingenter afskrives normalt efter to år og medlemmet 

slettes. At der ikke er betalt kontingent, kan naturligvis skyldes natur-

lige årsager, og det er ikke i alle tilfælde vi får underretning om årsag. 
 

Som det fremgår af regnskabet havde vi ved årets udgang et kontin-
gent-tilgodehavende på kr. 4.525,-, og det til trods for at der i regn-

skabsåret er foretaget afskrivninger for kr. 1.825,- for ikke betalte kon-
tingenter! 

 
Vi forsøger, så godt vi kan, at fastholde medlemsskaren og trække nye 

til - men opgaven er uhyre vanskelig i disse år. P.t. er der 90 registre-
rede medlemmer og en god række venner og institutioner, der uden 

medlemskab yder bidrag. 
 

• Jeg går herefter over til en gennemgang af posterne i regnska-
bet. 

o Indtægter 

▪ Kontingent-konto er debiteret med kr. 16.300,-, hvil-
ket er et lille fald i forhold til året før. 

▪ Der er indgået kr. 29.386,75 på gave-kontoen. Der 
er her tale om en række gaver fra kirker, klubber, 

foreninger, privatpersoner, strikkedamer og afholdte 
foredrag. En række medlemmer har tillige indbetalt 

større beløb end det opkrævede kontingent. Sam-
menlignet med året forinden er det en lille stigning 

omkring 8.000,- kr. 
▪ De 5.000,- kroner, der er anført som fondsmidler 

dækker over gave fra H. B. Iversens mindefond. 
▪ Via den fradragsberettigede ordning vi har med Mis-

sionsfonden, er der indgået kr. 4.400,- 
▪ Fra Kulturstyrelsen er indgået kr. 14.729,78 i trans-

portstøtte, et fald på næsten 6.500,- kr. Vi skal nok 

kun regne med, at dette beløb bliver ved at falde. 
▪ Øvrige indtægter kr. 731,50,- stammer fra overskud 

ved salg af kaffe og kage på sidste års generalfor-
samling samt salg af nogle effekter fra lager. 

• De samlede indtægter udgør således kr. 
70.548,03. 
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o Udgifter 
▪ Også i år er det lykkedes, at få et fald i banggebyrer, 

så vi nu er helt nede på kr. 300,-. 
▪ Kontorhold omfatter printertoner og ringbind, kr. 

273,44. 
▪ Arbejdsskadeforsikring udgør kr. 1.938,-, stort set 

uændret. 
▪ Erhvervsansvar faldet til kr. 698,60. 

▪ Rejseforsikring til GAUDA kr. 1.213,20, fuldstændig 
uændret. 

▪ Udgiften kr. 250,- til mødeudgifter er gave til sidste 

års foredragsholder. 
▪ Der er brugt kr. 993,- til hjemmeside, akkurat som 

sidste år. 
▪ Der er ikke brugt penge på tryksager. 

▪ Porto, hovedsagelig til indkaldelse til generalforsam-
ling udgør kr. 800,-. 

▪ Intern transport kr. 2.613,54 dækker over leje af bil 
samt brændstof, således at vi kan køre donationer 

på lager. Her er tale om et betragteligt fald i forhold 
til 2016. 

▪ Der er brugt kr. 1.000,60, så læssemandskab og 
pakke-medhjælpere kan få lidt brød og drikkevarer. 

Udgiften er stort set som sidste år. 
▪ Lagermaterialer kr. 1.010,95 dækker over sække, 

tape og nogle reservedele. Beløbet halveret i forhold 

til året før. 
▪ Der er brugt 6.186,- til leje af lager i Sønderborg. 

▪ Der er brugt kr. 140,- til vægtafgift på trailer. Det 
store beløb året forinden skyldes anskaffelse af ny 

trailer. 
▪ Der er kørt to læs til Letland, hvilket udgør kr. 

29.400,-, akkurat som sidste år.  
▪ Der er kørt to læs til Rumænien, hvilket udgør kr. 

47.500,-, akkurat som sidste år. 
▪ Der er som før nævnt afskrevet kr. 1.825,- på kon-

tingenter mod kr. 2.650,- året forinden. 
▪ Andre udgifter kr. 297,- dækker over kørsel og gave 

til revisor. 
▪ Samlede udgifter udgør således kr. 96.439,33. 

 

Det betyder, at foreningen kommer ud med et underskud på kr. 
25.891,30. 

 
Ved udgangen af 2017 havde vi et indestående på kr. 113.825,26 på 

vor bankkonto. Derudover et beløb på kr. 3.675,- for tilgodehavende 
fra vor vognmand og et kedeligt beløb på tilgodehavende kontingenter 

på kr. 4.525,- 
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Sidste års aktiver ved årets udgang føres over i balancen for 2017 og 
dette tal balancerer med aktiverne adderet med underskuddet. 

 
Sidste år sagde jeg: ”Jeg håber ikke herværende regnskab udtrykker 

en tendens for kommende regnskabsår, for så er det jo tydeligt for 
enhver, at det ser mere end sort ud om tre år. Hvis vi derimod fortsat 

ønsker at kunne yde den nødvendige støtte til Letland og Rumænien, 
er det nødvendigt, at få forbedret balancen mellem udgifter og indtæg-

ter. Hvordan det skal gøres må prioriteres som en af bestyrelsens vig-
tigste opgaver i den kommende samling. Når det så er sagt, skal jeg 

dog tilføje, at vi nu med oprejst pande har passeret vort 25-års jubi-

læum og som vor tidligere formand Knud Olav Knudsen altid optimi-
stisk sagde: "Der kommer penge, når vi skal bruge dem".” 

 
Optimismen er desværre ikke bedret med denne fremlæggelse. Der 

skal flere midler til, hvis vi skal fortsætte. Mit forslag er at vi søger 
langt flere fonde end hidtil. 

 
Stor tak til revisionsfirmaet BEIERHOLM ved statsautoriseret revisor 

Søren Lindholm Mikkelsen, der har revideret regnskabet på samme 
gunstige økonomiske vilkår som hidtil. 

 
Og hermed overgives det udleverede, reviderede og underskrevne 

regnskab med revisorpåtegning til generalforsamlingen. 
 

 

Jens Christensen 
kasserer 


