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Indkaldelse til  
Generalforsamling 2016 
 

 

 
Kære Søborg-medlem 
 

Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 4. marts 2016 kl. 18.30. 
Generalforsamlingen afholdes på Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200 i mødelokalet på 1. sal 
mellem badmintonhallerne (http://map.krak.dk/m/nH8xv).  

 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år samt beretning om klubbens fremtidige 
virke til godkendelse.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget til orientering.  

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
5. Indkomne forslag  
6. Valg:  

a. Medlemmer til bestyrelsen 
b. Suppleanter til bestyrelsen 
c. Revisorer 

7. Eventuelt 

 
På valg er  
Formand: Guy Rubaudo, villig til genvalg 
 
Suppleant: Bo Carlsson, villig til genvalg  

 
Revisorer: Majken Jensen, villig til genvalg 
 Morten Esmann, villig til genvalg 

 
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde 
senest 22. februar 2016.  

 
Igen i år er der fine ”MØD OP!” præmier, hvor hovedpræmien er ½ års kontingent (fra 1/7 
2016). Der bydes på sandwich og drikkevarer, og efter generalforsamlingen spiller vi om 

klubmesterskabet i bowling. 
 

Vel mødt! 

 
  Bestyrelsen i Boldklubben Søborg 
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Bestyrelsens beretning 
 
Formanden lægger ud 
v/ Guy Rubaudo 
 

2015 blev ikke det år, der skilte sig væsentligt ud fra andre år, hverken positivt eller 
negativt. 2015 kan nærmest kaldes ’stabilitetens år’. Ikke så meget nyt og anderledes, 

men alligevel vil vi med denne beretning se tilbage på 2015. På den måde får 
medlemmerne frisket op på erindringerne og nye medlemmer kan også følge med.  
 

Årets tilbageblik skal også få os alle til at stoppe op og gøre status over de ting, der er 
sket. Det giver også bestyrelsen en mulighed for at formidle de tanker om klubbens ve og 
vel, som bestyrelsen gør sig.  

 
Det er jo medlemmernes klub, så de ting der skal ske, skal bygge på medlemmernes 
ønsker og behov både sportsligt og socialt. Bestyrelsen håber, at alle medlemmer vil gøre 

sig tanker om den enkeltes baggrund for at være medlem af Boldklubben Søborg og 
ønsker til, hvad der skal komme ud af medlemskabet. Også overvejelser om hvad den 
enkelte kan og skal bidrage med til klubbens bedste, bør være tanker alle medlemmer gør 

sig. Sagt med andre ord: Der skal til stadighed være medlemmer, der melder sig til at 
være ansvarlige for løsning af store og små opgaver. Hvis det ikke sker, har vi ingen klub. 
Alt dette vil vi drøfte nærmere på generalforsamlingen ud fra denne beretning. Så mød op 

og deltag i debatten. 
 

Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne kan komme med forslag til forandringer, 
forbedringer, indvendinger mod bestyrelsens beslutninger – og efterfølgende aktivt bakke 
op om og deltage i realiseringen af de fælles beslutninger.  

 
Bestyrelsen, som har styret klubben gennem 2015 er: 
 

 Formand Guy Rubaudo 
 Bestyrelsesmedlem og næstformand Mia Trustrup Larsen 

 Kasserer Pia Bagger 
 

Det har vi ikke kunnet gøre uden stor hjælp i det daglige fra administrativ hjælper Peder 
Stig Andersen og holdlederne Henrik Hinsch, Izzet Camur, Peder Stig Andersen og Regina 
Hansen. Flere andre løfter små og større opgaver, som fx Erik Anker Jensen, der har 

ansvaret for klubbens læskedrikke klubrummet.  
 

Baggrunden for den meget smalle bestyrelse, som generalforsamlingen besluttede i 2014, 
er at det skal være let at tage beslutninger. Bestyrelsen beslutter de overordnede vilkår og 
skaber rammerne for de sportslige og sociale aktiviteter. Det kan være i forhold til 

træningstider, faciliteternes standard, økonomiske forhold, principielle forhold i relation til 
forbundene og Gladsaxe Kommune. Også aktiviteter på tværs tager udgangspunkt hos 
bestyrelsen.  
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Alt er dog betinget af, om der er ønske om og opbakning til de ting, der overvejes at blive 

sat i gang. 
 
På sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen følgende fokuspunkter, som 

bestyrelsen ville arbejde med i 2015: 


 Skaffe flere medlemmer og fastholde de medlemmer vi har  

 Fastholde målsætninger ud fra, at det er sammenholdet på de enkelte hold, der driver 
værket  

 Bakke op om initiativer, der kan styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben.  

 
Til den smalle bestyrelse hører et tæt samarbejde med holdlederne. Der er i 2015 holdt 2 

møde med holdlederne, hvor der dels har været status sportsligt og socialt på holdene, og 
dels mulighed for at holdlederne kunne give bestyrelsen input og omvendt. Også 

fokuspunkterne bliver et emne for holdledermødet. Det er en meget vigtig del af det 
organisatoriske i klubben, og i bestyrelsen synes vi, holdledermødet fungerer rigtig godt. 
 

Medlemstal 
Vi opgiver hvert år medlemstal til både forbundene og til kommunen. Vi er pr. 1.1.2016 74 
medlemmer, 60 aktive og 14 passive, hvilket marginalt er en fremgang. Der kommer hele 

tiden nye medlemmer både i håndbold og fodbold, og selvom andre holder op, så ser det 
ud til, at medlemsantallet nu er stabilt.  
 

Økonomien kort 
Årets regnskab viser et underskud på knap 5.000 kr. Vi havde budgetteret med et neutralt 
år, men flere forhold betød, at vi ikke kunne holde dette mål. Set over et helt år er det et 

acceptabelt resultat, som beholdningen godt kan bære. Regnskabet kan ses længere 
fremme i materialet, og vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Budget for 2016 vil 
vi igen sætte til et 0-resultat – nærmere om det på generalforsamling. 

 
Hjemmesiden, Facebook og Mobile Pay 

Hjemmesiden kender de fleste, men 2015 blev året, hvor vi også kom på Facebook. Begge 
medier er primært tænkt som information for medlemmerne, men også i forhold til nye 
medlemmer. Hvis man ikke allerede har tilmeldt sig hjemmesiden og Facebook, så gør det. 

Mobile Pay skal – i hvert fald til en start – kun bruges ved køb af læskedrikke. Kontingent 
skal altid betales over Nets. Det koster klubben penge hver gang, der er en, der ikke er 
tilmeldt betalingsservicen hos Nets.  

 
 

Håndbold  
v/ næstformand Mia Trustrup Larsen  
 

Året 2015 har været et fantastisk år for håndbolden i Boldklubben Søborg. Efter mange 
års lige ved og næsten lykkedes det nemlig at rykke op i serie 1, selvom vejen dertil ikke 
var nem.  

 
Efter sæsonen 2014/2015 endte holdet på en flot 2. plads i rækken som gav billet til 
slutspillet om oprykning til serie 1. I første runde af slutspillet lykkedes det ikke at få den 

ene oprykningsplads, da holdet tabte med 1 mål til Øresund. Heldigvis var der er chance 
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til weekenden efter, hvor det lykkedes for et meget slidt, træt og småskadet Søborg hold 

at spille en meget intens kamp mod Nørrebro. Kampen endte uafgjort. Nu var der en 
kamp tilbage, før oprykningen var sikret, og den kamp skulle vindes. På trods af mange 
småskader, træthed og en enkelt karantæne, var holdet klar som aldrig før og de 

kæmpede alt, hvad de havde lært. Desværre tabte de kampen. 
 
Efter kampen viste det sig, at et af holdene havde brugt en ulovlig spiller og derfor ikke 

kunne rykke op.  Nu skulle vi – efter reglerne have spillet en afgørende kamp endnu, men 
heldigvis lykkedes det forbundet at finde plads til begge hold til serie 1.  
 

Til sæsonen 2015/2016 har der været tilgang af et par spillere og afgang af meget få.  
Det betyder, at klubben har fået et meget stærkt og samtidig meget sammenspillet hold til 
sæsonen i serie 1. Som ved julepausen ligger flot placeret i midten af rækken, så derfor er 

målsætningen om at overleve i serie 1 opgraderet til en målsætning om at ende i det 
bedste halvdel af rækken.  

Stabilitet i spillertruppen skyldes ikke mindst stabilitet på trænerposten hvor Mik Trustrup 
har stået i spidsten for holdet i nu 3 sæsoner. Bestyrelsen håber, at han også tager en 4. 
sæson, når den tid kommer.  

 
Desværre har vi i store dele af den nye sæson måttet undvære holdets mangeårige 
holdleder Regina Hansen, der pga. en knæskade i starten af sæsonen, har været 

fraværende til træning. Ny holdleder er fundet, og selvom den arv bliver svær at løfte, så 
skal det jo gøres. 
  

Da holdet jo som sagt i sommer rykkede op til serie 1, kunne de ikke som sædvanligt 
deltage i DM for serie 2 i Svendborg, og derfor måtte vi finde et nyt stævne. Det blev SK 
Cup på Falster, som vi deltog i. Holdet klarede sig rigtig flot, men tabte desværre 

semifinalen til Amager SK. Men som altid med denne slags ture så var det særligt det 
sociale på holdet, der blev styrket.  
 

 
 

Fodbold  

v/ formand Guy Rubaudo 
 

Overordnet set har det været et rigtig godt fodbold år. Omkring fodboldbanen på 
Buddinge Skole, har græsset været godt i 2015, og vi er også tilfredse med den tid, vi har 
fået om søndagen på kunstgræsbanen på Gladsaxe Stadion. 

 
Vi er i klubben imponerede over og utrolige glade for, at vi har dommere til samtlige 

kampe for vores hold. Der er der ingen andre forbund, der kan leve op til, og vi har som 
udgangspunkt ingen dommerløse kampe. Derfor skal alle, der deltager i en 
turneringskamp også være med til at passe på de dommere, vi har. Det gør vi lettest ved 

at vi opfører os ordentligt. 
 
Holdlederne inviterede i foråret 2015 andre fodboldklubber til udendørs fodboldstævne på 

Buddinge. Desværre var der ikke den store tilslutning til det, men det var et god initiativ. 
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Vi går op i Fair Play stillingen, som kommer efter hver sæsonafslutning sammen med den 

endelige stilling i rækkerne. Fair Play listerne er et glimrende redskab, der kan være med 
til at anskueliggøre, om vi lever op til klubbens værdier.  
 

Med til Fair Play opgørelse hører også, at der er økonomiske konsekvenser ved manglende 
Fair Play. Det er penge for bøder, som vi sagtens kan bruge på andre ting til glæde for 
spillerne og holdene. 

 
Klubben fik en henvendelse fra DAI, fordi de havde fået en indberetning fra en dommer, 
hvor han var blevet beskyldt for ikke at kunne lide muslimer, fordi han var af en bestemt 

nationalitet. DAI opfordrede klubberne til at viderebringe budskabet om, at noget lignende 
ikke ville blive accepteret.  
 

Bestyrelsen valgte at gengive hele brevet på hjemmesiden, fordi bestyrelsen bakker 100% 
op om DAI’s holdning om, at ytringer begrundet i nationalisme, racisme, religion, politisk 

ståsted eller seksuel observans, ikke er acceptabel. 
 

Super veteran v/ Peder Stig Andersen 
Pointmæssigt endte vi med 30 points for 24 kampe, hvilket var mit eget mål langt hen i 
sæsonen. Det rakte til en 9. plads af de 13 hold. Vi burde dog have haft flere point på 

kontoen. Holdet burde være stærkt nok til at ligge i hvert fald 3-4 pladser højere. Der var 
dog kun en forskel på 9 point mellem nr. 4 og 10, så andre hold tænker sikkert det 
samme.  

Vi scorer mange mål. Hele 71 mål blev det til i 2015. Til gengæld har vi en evne til – om 
ikke at forære - så dog at give modstanderne gode betingelser for at score. Det har kostet 

nogle dumme point. Her er plads til forbedringer i den kommende sæson.  

Vi kan dog også se tilbage på nogle meget gode og spændende kampe i løbet af 

sæsonen. Nogle blev tabt, men alligevel kunne man glæde sig over sådanne kampe. Bl.a. 
havde vi to meget jævnbyrdige kampe mod de to ellers suveræne hold Fox og Fremad 

Forsing. Begge kampe blev tabt, men det var en fornøjelse at spille dem.  

Med nogle få kampes undtagelse har det været nemt at stille hold til hver kamp. Kampe 

fredag aften og en hverdag kl. 17 i Kløvermarken, kan dog være en udfordring. Modsat 
tidligere havde vi kun en længerevarende skade. Det var Bo, som måtte melde fra hele 
efteråret. Ronni tog over med stor succes, så på den post er vi dækket ind.   

Alt i alt går vi fortrøstningsfulde ind i den nye sæson med samme trup, plus tilgang af 
Søren F og Buster fra veteranholdet. Er alle fit for fight bliver der nogle kampe, hvor en 

eller to må stå over. Men hellere det end mangle spillere. 

Skal vi tænke lidt længere frem end til næste sæson, så bør vi i løbet af en sæson eller to, 

overveje om det nu er tid at tilmelde holdet i masterrækken. Der er heldigvis god tid at 
planlægge i, men "pludselig" kan det blive aktuelt. Det skal selvfølgelig ske i fællesskab 
med veteranholdet. Aldersgrænsen for superveteran er 45 år, master 50 år og 

supermaster 55.  
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Seniorholdet v/ Izzet Camur 
Et typisk kendetegn ved vores hold er, at vi altid starter og slutter godt i sæsonen. Alt det 
der ligger midt i sæsonen, er ikke noget særligt kønt syn. Vi taber nemme kampe, kan 
ikke holde på en sejr og ender med at tabe eller spille uafgjort. Det er selvfølgelig noget, 

vi er bevidste om, og som vi må arbejde mere med. Vi har for mange angribere, der vil 
score og næsten ingen forsvarsspillere.  
 

Vi har fået opbygget en fast stamme af spillere, som har været trofaste og har mødt op 
næsten hver gang både til kamp og træning. Tim Larsen har været meget fraværende i 
denne sæson, og det kunne vi mærke. Vi håber at se lidt mere til ham og også at der 

kommer flere til i 2016.  
 

På holdet er også en vice-holdleder, som skal nævnes – nemlig Nicklas G. Olsen, som har 
været en slags højrehånd. Han tager tingene alvorligt og er der altid, når man har brug for 
ham. Det er meget værdsat, så stor tak for det. 

Der er alt i alt en god tone og hyggeligt samvær med drengene, og jeg ser som holdleder 
frem til, at spillet bliver bedre og bedre og mere disciplineret.  
Vi mangler dog en målmand og vi håber, der dukker en op lige pludselig.            

 
Ud over den almindelige udendørs turnering har vi deltaget med et seniorhold i DAI’s 
futsalturnering.  

 
 

Veteranholdet v/ Henrik ’Buster’ Hinsch 
Vi har egentlig haft en super sæson både socialt og sportsligt. Vi kom i gang efter en lidt 
træg start, med nye løbemønstre for nogle og for meget snak for andre. Vi blev nr. 3 ud 

af 7 hold, og det er faktisk rigtig godt. Vi kæmper altid mod arvefjenden Celtic og i 2015 
var der så et nyt hold, der syntes, de skulle lægge sig foran os ved turneringens slutning. 
Vi slog dem dog en gang ud af de 3 gange, vi mødtes. Vi har det luksusproblem, at der er 

for mange spillere til rådighed. Det betyder, at vi måtte indføre et oversidningssystem. Det 
var ikke den bedste løsning, men vel bedre end ikke at få så meget spilletid, så truppen 
tog det meget pænt. 

Omkring det sociale så stiller næsten alle op, når vi mødes til pizza og rødvin. Det må jo 
betyde, at folk kan lide hinanden, Nogle mere end andre - helt i Søborgs ånd.  

Og ikke mindst så fik vi jo et Fair Play diplom i 2015. Det er dejligt, og vores gode og fair 

holdning kommer også til udtryk hos vores modstandere, som godt kan lide os og gerne 
slår en sludder af med os efter kampene.  

 

Formanden fortsætter 
v/ Guy Rubaudo 
 

Fælles aktiviteter ud over fodbold og håndbold 
I forbindelse med generalforsamlingen i 2015 afholdt vi bowlingmesterskab med Morten 
Esmann som ny bowlingmester.  
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Nogle af klubbens medlemmer deltog også i afviklingen af Gladsaxedagen i august, hvor vi 

stiller op med ’skud på mål’ og bordfodbold på Søborg Hovedgade.  
 
Vi holdt juleafslutning med volleyball og spisning den sidste træningsaften inden 

juleferien. En del medlemmer var mødt op på tværs af klubbens hold, og selvom 
talentmassen ikke er overvældende inden for volleyball, så bliver det til intense kampe 
med fight til sidste bold.  

 
Vi vil fortsætte i 2016 i det spor, hvor det er sporten, der trækker, dernæst det sociale på 
holdene, og til sidst det helt store fællesskab på tværs af klubben.  

Det er holdkammeraterne, der betyder noget for en, og det betyder noget, at andre er der 
for en.  
 

 

Fokuspunkter i 2016 
 
Af fokuspunkter i 2016 vil bestyrelsen sammen med holdlederne og de enkelte 
medlemmer fortsat arbejde på: 

 
 At der kommer flere medlemmer og at fastholde de medlemmer, vi har 
 At styrke sammenholdet på de enkelte hold 

 At bakke op om initiativer der kan styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben 
 

Det stiller krav til bestyrelsen, holdlederne og de enkelte medlemmer.  
 
 

 

Klubbens organisation

 

 

 

generalforsamlingen

bestyrelsen

formand, næstformand, 
kasserer,

klubrum
fodbold

holdledere
fælles aktiviteter

håndbold

holdledere
administration 

hjemmeside 
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Målsætning og værdier 
Hvert år på generalforsamlingen skal vi også drøfte klubbens målsætning og værdier. Det 
er ikke blot nogle ord på et stykke papir, men de grundlæggende forudsætninger i 
klubben. Derfor er de også en del af klubbens vedtægter. Det er det vigtigt at se på dem 

og ajourføre dem i den retning, som generalforsamlingen peger på. 
 

 

Boldklubben Søborgs målsætning 
 
 At klubben er en idrætsforening og det er idrætten, der er udgangspunktet for 

klubbens aktiviteter.  

 Klubben skal være et rart sted at være og de sociale relationer skal prioriteres højt. 

Der skal være plads til alle, både de ambitiøse medlemmer, dem der vil noget med 
deres idræt og dem, der kun kommer for motionens og hyggens skyld.  

 At klubben er en idrætsforening, og bestyrelsen tager i sit arbejde udgangspunkt i de 

medlemmer, der ønsker at klubben skal have et rigt foreningsliv.  

 At klubben skal være velorganiseret på alle planer, have en god økonomi (uden 

restancer) og aktiviteter, der tiltaler medlemmerne og styrker kammeratskabet.  

 At klubben skal have mange aktive medlemmer, og at alle medlemmer er forpligtet til 
at hjælpe til med de praktiske opgaver i klubben. Det skal være attraktivt at tage del i 

klubbens arbejde også efter den aktive karriere er slut.  

 At klubben skal markere sig i idrætslivet og skal markedsføres gennem aktiv 

deltagelse i fælles aktiviteter og initiativer på tværs af idrætsforeningerne i 
kommunen.  

 At der skal være træning med trænere i begge afdelinger.  

 At der skal stilles med stærkeste hold under hensyntagen til at øvrige hold også skal 

kunne fungere.  

 At klubben appellerer til unge medlemmer, så klubben også har en fremtid uden at det 

på nogen måde, må være på bekostning af de "gamle" medlemmer. Det er jo dem, 
der har skabt kulturen og det værdigrundlag, som klubben bygger på i dag.  

 At skabe de bedste betingelser så de "gamle" medlemmer fastholdes i klubben efter at 

den aktive karriere er slut, så kontakten med klubben bevares.  
 
 

 
 

Boldklubben Søborgs værdier 
 
Boldklubben Søborg er en idrætsforening med faste værdier. Vi tror på, at der skal være 
plads til alle – vel at mærke alle, som lever efter klubbens værdier. Vi mener, at vi skal 

respektere og være tolerante over for alle, som kan leve efter klubbens værdier. I 
længden er menneskelige egenskaber vigtigere end sportslige talenter.  
 

Der skal være plads til alle i Boldklubben Søborg. Det kræver, at det enkelte medlem 
respekterer klubbens værdier. I Boldklubben Søborg er menneskesynet vigtigt. Man kan 

sagtens være seriøs med sin sport og have ambitioner med sin idræt, men har man ikke 
et menneskesyn, der matcher vores værdier, må man vælge en anden klub.  
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Klubbens værdier er: 

 Ansvar 
 Respekt 
 Engageret fællesskab 

 Fair Play 
 
Ansvar: Vi tager ansvar for vores klub og hinanden. Det betyder, at vi hjælper, støtter og 

opmuntrer hinanden, så godt vi kan. Det betyder også, at vi hjælper hinanden og tilbyder 
vores støtte, hvor den gør gavn. Vi er bevidste om, at vi som medlemmer af klubben hver 
især har et ansvar for at leve op til værdierne og vise dem i handling over for andre 

klubmedlemmer og modstandere. 
 
Respekt: Vi respekterer og er tolerante over for andre mennesker.  Det er fuldstændig 

ligegyldigt, hvilken religion vores medlemmer har og om de kommer fra Pakistan, Tyrkiet 
eller sågar Jylland. Det er ligegyldigt, hvor det enkelte medlem står politisk. Om et 

medlem er et kæmpe talent til håndbold eller fodbold eller kommer i klubben for at få 
noget motion og møde andre mennesker, har ikke betydning. Der er plads til alle. Respekt 
betyder også, at man respekterer klubbens værdier. Og at man respekterer modstandere 

og dommere – og dommernes vurderinger – også når man er helt uenig. 
 
Engageret fællesskab: Selve klubben er vores fællesskab. Engageret fællesskab 

betyder, at vi engagerer os i klubben, klubbens aktiviteter og de andre medlemmer. Man 
er ikke bare en, der nyder godt af andres indsats. Alle yder selv en aktiv indsats for at 
styrke klubben og fællesskabet og engagerer sig i at få fællesskabet til at vokse. 

 
Fair Play: Vi opfører os ordentligt i alle henseender. Vi er en klub, hvor det sociale aspekt 
er en af støttepillerne og et af klubbens markante kendetegn, men i idræt gælder også om 

at vinde. Derfor går vi selvfølgelig efter at vinde, når vi spiller kamp. Vi skal kæmpe alt, 
hvad vi kan for at vinde. Vi vil også gerne vinde så mange kampe, så vi rykker op. Men vi 
vil ikke vinde for enhver pris. For Fair Play er også en af vores værdier. Vi vil ikke snyde os 

til et godt resultat. Modspillere, dommere og medspillere skal behandles ordentligt og med 
respekt. 
 

 

Man skal simpelthen opføre sig ordentligt, hvis man skal 
være medlem af vores klub. 

 
 

 
 

 
 
De sidste ord i bestyrelsens beretning er en tak til klubbens medlemmer, Gladsaxe 

Kommune, Buddinge Skole, Gladsaxe Stadion, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Dansk 
Arbejder Idrætsforbund Københavnskredsen og Dansk Håndbold Forbund Region Øst.  
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Regnskab 2015 
v/ kasserer Pia Bagger 
 
Bemærkninger vil komme på generalforsamlingen. Det reviderede og underskrevne 
regnskab kan ses på generalforsamlingen. 
 

Drift 
 

Indtægter  79.136,29 

Kontingent 75.400,00   

Tilskud 5.166,70   

Salg -1.441,45   

Sponsorer 0,00   

Renter 11,04   

    

Udgifter  -84.206,24 

Godtgørelser -27.950,00  

Materialer -14.976,75  

Repræsentation -242,50  

Administration -2.818,04  

Afslutninger og fælles aktiviteter -3.317,95  

Turneringer, stævner mm -34.543,00  

Gebyrer og renter -358,00  

Øvrige udgifter, regulering -0,10  

   

Drift i året  -5.069,95 

   

 

Beholdning 
 

 1. januar 2015 31. december 2015 

Bank 49.680,14 44.610,19 

Kasse 0,00 0,00 

Beholdning 49.680,14 44.610,19 

 
Regnskabet er revideret og beholdningernes tilstedeværelse er konstateret  

den 31. januar 2016: 
 
Majken Jensen   Morten Esmann 
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Budget 2016 
v/ kasserer Pia Bagger 
 

  
Budget 
2016 

 
 

Regnskab 
2015 

Indtægter   90.000,00   79.136,29 

Kontingent 85.000,00    75.400,00   

Tilskud 5.000,00    5.166,70   

Salg 0,00    -1.441,45   

Sponsorer 0,00    0,00   

Renter 0,00    11,04   

        

Udgifter   -90.000,00   -84.206,24 

Godtgørelser -30.000,00    -27.950,00  

Materialer -10.000,00    -14.976,75  

Repræsentation -1.000,00    -242,50  

Administration -3.000,00    -2.818,04  

Fælles arrangementer -8.500,00    -3.317,95  

Turneringer, stævner mm -37.000,00    -34.543,00  

Gebyrer og renter -500,00   -358,00  

       

Drift i året  0,00   -5.069,95 

 

 


