NOTAT

_________________________________________________
GF i Farum Tennisklub 2018. Kassererens beretning:
Beretningen vil indeholde et kort resume af revideringen af regnskabet 2017, (regnskabet er revideret
af Tage og Frank tirsdag den 3.4. og torsdag den 5.4.
Forklaring enkelte punkter regnskab - budget
Cash flow – kassekredit 2018 – bankaftaler.
Vi skal have nye medlemmer – vi skal prøve at holde 2017 niveauet.
Tak til Max fordi regnskabet blev færdigt, stor tak til frank og Tage for velvillig og professionel
medvirken ved gennemgangen og godkendelsen.
Regnskabet 2017 er godkendt af vores to revisorer; jeg skal gøre opmærksom på at et tidligere ikke
færdigrevideret regnskab har været lagt op på hjemmesiden; men er her i eftermiddag
udskiftet med det reviderede og underskrevne.
Et par bemærkninger:
Under indtægter skal man være opmærksom på tilskuddet fra kommunen på kr.
482.000,- som udelukkende er gået til omlægning af de to asfaltbaner til grusbaner. Det
er ikke penge vi selv kunne forvalte – de var øremærket til projektet.
Under medlemstal er der rettet til 569 medlemmer heraf 27 gratister og 16 passive
medlemmer. Det medlemstal der er brugt ved ansøgning hos kommunen, er 555
medlemmer. Tallene ikke, der er to for meget, hvorfor har der ikke været tid til at
undersøge men der ligger en lille opgave for selvfølgelig skal det passe.
Gennemgangen af regnskabet er foregået over to dage med en dags mellemrum – mere kunne ikke
nås. Overspringsdagen var afsat til at få eventuelle tvivlsspørgsmål afklaret så
regnskabet kunne godkendes inden GF.
Det vigtigste for bestyrelsen er at kontrollere og at få kontrolleret at alt er gået rigtigt til, at beregninger
og udregninger er foretaget efter reglerne og på det rigtige grundlag – en ordentlig
omgang; men vigtig at komme til bunds og få rettet til så vi ikke skal igennem det
samme næste år.
Men der er stadig et par punkter der skal konkluderes, det er småting og det influerer
ikke på det reviderede regnskab. En lille opgave til kassereren fremover.
Det første bestyrelsen kastede sig over ved opstarten april sidste år var en gennemgang af aftaler,
ansættelsesforhold osv og det udmundede i færdigforhandlede og fra begge sider
underskrevne kontrakter for alle ansatte i Farum Tennisklub.
Kassererens opgave syntes at være en kontrol af tidligere ansættelsesforhold, aflønninger,
udbetalinger af feriepenge, pension mv. Dette er gennemgået minutiøst på vores to
revisionsdage og med de oplysninger jeg har fået, har indhentet og undersøgt kan jeg
tilkendegive at det er foregået i henhold til gældende regler.
Driftsudgifterne fra 16 til 17 er steget med kr. 75.000,-; budgettallet for 2018 ligger over 300.000,- over
regnskabstallet for 2017. Det er der ganske enkelt ikke råd til. Vi skal holde tallet for
2017 regnskabet.
Årets resultat er bestemt ikke noget at prale af og det siger kun lidt om den virkelige situation.
Vi skal have flere medlemmer eller spare.
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