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Ad 4:  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

 

Klubbens medlemstal er desværre også i år faldende fra 700 til nu 643 medlemmer. 
Medlemstallene er i år angivet i regnskabet med udviklingen fra de seneste år. 
 
Igen i år må jeg beklage, at der er medlemmer der ikke uden store tidsmæssige omkostninger yder 
deres bidrag til klubbens fælles økonomi. Det er stadig et stort arbejde at skulle rykke for ubetalte 
regninger ligesom det påvirke vores kassekredit i banken i forkert retning. 
 
Der er således som nævnt i regnskabet et udestående hos medlemmer på kr. 172.000 hvilket dog er 
reduceret en smule til dato, men stadig et uhyggeligt stort tal, som der i fremtiden vil blive yderligere 
fokus på i bestyrelsen. 
 
Vi har besluttet at ansætte en forretningsfører, der starter den 1. maj og som en del sit virke vil være 
inddrivelse af restancer bl.a. gennem lukning for medlemmers bookingmuligheder. 
 
Gennemgang af detaljerne i regnskabet overlader jeg til Max: 
 
Regnskabet har været ophængt i 8 dage før generalforsamlingen på klubbens opslagstavle så alle 
medlemmer er selvfølgelig nu bekendt med indholdet. Derfor vil jeg kun anføre de væsentligste tal 
med kommentarer. 
 
Årets resultat blev et underskud på kr. 203.000 mod et overskud året før på kr. 20.000. De samlede 
indtægter har været kr. 4.363.000 mod kr. 4.093.600 året før. 
 
Dog indgår i 2016 heri et ekstraordinært tilskud på kr. 482.000 fra kommunen til fremtidige udgifter 
vedrørende istandsættelse og omlægning af bane. 
 
Som følge af det faldende medlemstal er indtægter fra medlemmer faldet med ca. kr. 400.000 
 
De primære omkostninger på kr. 3.253.000, holder stort set samme niveau som sidste år, hvilket 
derfor giver et resultat før renter og henlæggelse på kr. 1.110.000 mod kr. 1.135.000 sidste år. 
 
Til renteudgifter er afholdt kr. 128.00 og til afdrag og henlæggelser (opsparing) er udgiftsført       kr. 
1.185.000 incl.de 482.000 fra kommunen. 
 
Foreningens egenkapital udgør efter årets resultat en formue på kr. 13.817.000 med en gæld på i alt 
kr. 4.250.000.   
 
 
Ad.6  Fremlæggelse af budget og kontingenter mv. til godkendelse. 

 
Der henvistes til budgettallene som er anført i regnskabet, hvilket ikke gav anledning til 
kommentarer.  
 
Budgettet udviser samlede indtægter på kr. 4.092000 og udgifter på kr. 3.550.000 samt et overskud 
før afdrag på kr.  433.000. 


