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Regnskabsberetning 

Årsregnskabet for 2021 er i stor grad påvirket af Covid-19 smitten. 
Det har ikke været muligt at afholde fysiske møder i 2021 
Årsregnskabet og budgettet afviger derfor væsentligt på flere poster. 
 
Der var budgetteret med kontingent indtægter på 291.500 kr., der blev realiseret en indtægt på 287.870 kr. 
Øvrige indtægter svarer til det budgetterede. 
Udgifterne til medlemsmøder, bestyrelsesmøder, årsmødet og andre møder er blevet væsentligt mindre 
end budgetteret på grund af møderestriktioner. Der blev afholdt udgifter på 23.679 kr. mod budgetteret 
70.000 kr.  
Den i 2020 etablerede elektroniske medlemsregistrering har fungeret til alles tilfredshed og har betydet en 
stor arbejdsbesparelse. 
Vor ansatte administrative medarbejder har overtaget en meget stor del af foreningens administrative 
funktioner, hvilket har været en betydelig lettelse i bestyrelsesarbejdet. Der er udbetalt vederlag til vor 
ansatte medarbejder, arbejdsvederlag til formanden, samt formandshonorar, alt i overensstemmelse med 
det budgetterede.  
Betalingsgebyr og internetgebyr er blevet noget højere end forventet, idet foreningen betaler alle gebyrer 
vedrørende medlemmernes elektroniske betalinger. 
Tilskuddet fra udlodningsmidlerne udgør 197.387kr. fra 2020, medens der er indgået 197.953 kr. til 
anvendelse i 2022. Udlodningsmidlerne er en meget væsentlig indtægt til den daglige drift af foreningen. 
De meget mindre udgifter til møder medfører at foreningen får at overskud på 93.572 mod budgetteret 
38.887 kr. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Resultatopgørelse for året 2021 

Indtægter: 

Kontingenter     287.870 
Tilskud til afholdelse årsmøde 2021       2.450   
Udlodningsmidler, til anvendelse i 2022   197.953  488.273 
Tilskud til afholdelse årsmøde 2022      (2.450) 
Udlodningsmidler ovf. til 2022                           (197.953) (200.403) 
Indtægter -til anvendelse 2021     287.870 
Overførte udlodningsmidler fra 2020     197.387 
Midler til anvendelse 2021      485.257 
 
Omkostninger: 

Generalforsamling, virtuel        1.512 
Medlemsmøder, aflyst                0  
Møder, samarbejdspartner      11.256 
Bestyrelsesmøder incl. strategimøde     10.911 
Medlemsblad incl. forsendelse     23.638 
Honorarer administration incl. sociale ydelser  252.152 
Formandshonorar incl. feriepenge     30.375  
Omkostningsgodtgørelse, bestyrelsen     13.125 
Nets- opkrævning        5.977 
Porto         3.284 
Kontorartikler            2.347 
Telefon og internet         5.618 
Tryksager         3.323        
Kontingenter andre foreninger          500 
Medlemsregistrering        5.718 
Annoncering                   0 
Elektronisk udstyr                       815  
Hjemmeside           1.554 
Opmærksomheder        1.539 
Internetgebyr ( domaine - og hosting gebyrer)         9.577 
Faglitteratur         4.600 
Betalingsgebyr        3.865 
Diverse                 0   392.696 
 

Resultat før finansiering        93.571 

Finansiering: 

Renteindtægter                   0 

Årets resultat           93.571 
 
Der overføres til næste år 



 
 
 
 

Balance pr. 31.December 2021 
 

Aktiver: 

Danske bank, kt. 555-3083      819.372 
Danske Bank, kt. 9570-12706804         8.991 
Kassebeholdning          1.202 
 
Aktiver ialt       829.565 
 
Passiver: 
Gæld: 
Forudbetalte kontingenter incl. periodisering       6.560 
Skyldige omkostninger       17.411 
Tilskud til årsmøde, 2022         4.950 
Overførte udlodningsmidler, til anvendelse 2022   197.953 
Gæld i alt      226.874 

Egenkapital: 
Saldo primo       509.120 
Årets resultat         93.571 

Egenkapital       602.691 

Passiver i alt        829.565 

 

Skødstrup, den 1. marts 2022 

 
------------------------------------------ 

Flemming Adamsen,  
Kasserer 
sign 

Revisorerklæring 
Som foreningens valgte revisorer har vi revideret regnskabet. 
Vi har udført de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

 Skødstrup, den 1.marts 2022  

 

-----------------------  --------------------------- 

Jørn Heinricy    Dan Brøsch Jensen 
Sign   Sign.    


