Kasserers bemærkninger til årsregnskab 2019/2020 + budget 2020/2021
Årsregnskab 2019/2020
Årsregnskabet bærer i år præg af, at der både har været færre indtægter og udgifter end vi har budgetteret
med. Det betyder, at vi samlet set har et overskud i år på 15371,64 kr.
I forhold til indtægter så havde vi budgetteret med kontingentindtægter på 77000,00 kr. men har kun fået
55190,58 kr. Sidste år var kontingentindtægterne dog også kun på 68076,74, men vi havde alligevel håbet
på en stigning. Institutionsmedlemstallet har ligget stabilt over de seneste år. I år har 41
institutionsmedlemmer fornyet deres kontingent (dog mod 43 sidste år). De lave kontingentindtægter må
altså tilskrives færre enkeltmedlemmer. Der er løbende nye medlemmer, men vi har også oplevet at flere
medlemmer aktivt har meldt sig ud.
Vi fik lidt færre entreindtægter end vi havde budgetteret med, i alt 1840,00 kr. mod 2500,00 kr. Det kan til
dels tilskrives færre arrangementer på grund af coronasituationen, der gjorde, at vi blandt andet måtte
aflyse vores populære ”Hvad kan jeg blive arrangementer”.
Vi har til gengæld oplevet, at mange flere køber enkeltartikler i Logos, end vi havde regnet med. Det
betyder, at vi har fået 1010,00 kr. i indtægter fra løssalg af artikler, som er noget mere end de 50,00 kr. vi
budgetterede med.
I forhold til udgifter så har vi kun haft udgifter for 42669,34 kr. Baseret på tidligere år havde vi budgetteret
med udgifter på 76500,00 kr. De lavere udgifter skyldes primært, at vi har brugt langt færre penge på
hjemmeside mm. end de tidligere år. Til gengæld har vi brugt 10.359,38 kr. på hjælp til regnskab fra et
bogholderfirma. Derudover er der også brugt færre penge på arrangementer, da det ikke har været muligt
at afholde alle de planlagte på grund af corona-situationen. I år har flere søgt vores sponsorater og vi har
brugt 7500,00 kr, på denne post, hvilket er noget mere end de tidligere år.
Budget 2020/2021.
Budgettet ser stort set ud, som sidste år. Vi har budgetteret med færre penge til arrangementer, da vi
forudser, at det er usikkert, at vi kan afholde arrangementer i efteråret på grund af corona situationen.
Vi har budgetteret med flere penge til sponsorater, da vi har oplevet, at når vi reklamerer mere aktivt for
disse, så bliver de søgt. Vi vælger fortsat at prioritere at anvende et bogholderfirma til at hjælpe med
regnskabet, selvom det er en lidt tung post i budgettet.
Vi budgetterer med færre kontingentindtægter på baggrund af dette års regnskab. I alt er der budgetteret
med et mindre underskud på 9000,00 kr., hvilket vi ikke tænker er problematisk set i lyset af det overskud,
som vi havde i år.

