
Regnskabsberetning 2020    

Af Frank Moesgaard 

2020 kan sammenfattes i et ord, Covid-19. 

Ud over de mange påvirkninger Pandemien har haft i vores samfund, har den, i den sammenhæng, i klubbens 
beskedne regnskab haft indflydelse på 

• Vores løbsindtægter 
• Vores gratisløb og øvrige løbsaktiviteter 
• Vores sæsonafslutning  

Da budgettet for 2020 blev lagt, og Wuhan var en by vi aldrig havde hørt om, budgetterede vi med at komme 
ud af året med et underskud på godt 80.000,- kroner. På mirakuløs vis ramte vi plet, og kommer ud af året 
med et underskud på godt 80 tkr. Men det er helt andre faktorer der har afgjort det. 

Indtægter: 

• Vores kontingentindtægter er helt som de skal være, 180 tkr. som vi havde budgetteret med. Det er 
en nedgang på 12 tkr. i forhold til 2019, hvilket svarer til 18 medlemmer. I 2020 har vi fået brutto 36 
nye medlemmer. I 2019 fik vi 40.  

• Vi nåede heldigvis at afvikle vores meget hyggelige Valentinmilen. På en meget lille omsætning fik 
vi et pænt overskud på 14 tkr. og mange SNIK medlemmer fik sig en kold god dag som hjælpere. 

• Vores finansielle indtægter i 2020 blev på godt 114 tkr. Også i 2021 vil vi forsøge at minimere de 
negative renteudgifter ved at købe lidt flere værdipapirer  
 

Kommentarer til indtægterne: 

• Ud over ovenstående kommentarer, så knyttes der et par enkelte bemærkninger til Gjensidige den 
Grønne Halvmaraton (DGH) her, idet det ikke giver mening, nu da løbet blev aflyst, at udarbejde et 
separat regnskab som jeg plejer. Vores sponsorindtægt på 143 tkr. er, som navnet siger, fra 
Gjensidige. De 100 tkr. er navnesponosratet og de 43 tkr. er Gjensidiges tilskud til ”Early Bird” 
kampagnen der blev igangsat da tilmeldingen til 2020 løbet blev åbnet. Gjensidige har selvfølgelig 
heller ikke fået 100% ”værdi” for deres sponsorat, og i skrivende stund forhandler vi med Gjensidige 
om en minde reduktion i 2021 sponsoratet, eller i sponsoratet fremadrettet, såfremt aftalen med 
Gjensidige forlænges. Som sagt, der er tale om en mindre reduktion. 

• Indtægten på 37.560,- er modtaget fra Erhvervsstyrelsen ud fra den ansøgning klubben har 
udarbejdet omkring ”Kompensation i medfør af arrangørordningen”. Jeg kan oplyse, at vi havde søgt 
om det nævnte beløb og at det også var det beløb vi fik bevilget. Erhvervsstyrelsen havde enkelte 
mindre spørgsmål til vores ansøgning og dagen efter de var blevet besvaret, fik vi bevillingen 

• Som I også kan se, har DGH givet et underskud på 46 tkr. Jeg kan oplyse at vi har en ansøgning 
liggende hos DIF om tilskud på samme beløb. I skrivende stund får vi tidligst svar på ansøgningen i 
marts måned. Svaret vil naturligvis være kendt på generalforsamlingsdatoen. Ansøgningen er ikke 
bogført som et muligt tilgodehavende, idet retningslinjerne for tilskud er svære at blive kloge på. 

• Årsagen til underskuddet på de 46 skal primært findes i markedsføringsomkostninger mm som udgør 
25 tkr. samt køb af licenser m.m. som løber op i godt 15 tkr.  



 

Udgifter: 

• Samlet havde vi i 2020 udgifter for 348.000,- kr. 

Kommentarer til udgifterne: 

• Vi har fuldstændig styr på vores udgifter, som vi plejer. Har brugt mindre end budgetteret på alle 
poster. 

• Vi er meget bevidste om hvordan klubben administreres 
• Gratisløb nåede vi at deltage i, en enkelt gang i januar måned 2020. 
• Træningsweekenden blev heldigvis afviklet lige inden det meste blev lukket ned igen. Vi betalte 107 

tkr for at være på Konventum, og med fradrag af egenbetaling, kostede weekenden netto godt 73 tkr. 

Balancen: 

• Vores egenkapital er forsat meget solid og udgør godt 4,2 mio.kr. 
• Små 900 løbere, der ønskede at deltage i DGH 2020, har valgt at få deres startnummer overført til 

2021. Det er vi meget glade for. Værdien udgør som I kan se, 283 tkr. 

 

Budget 2021:  

Indtægter: 

• Der er fortsat en lille tendens til samlet netto afgang af medlemmer, så derfor budgetteres der med en 
spids lavere indtægter der 

• Der vil frem mod generalforsamlingen blive oplyst om budget 2021 for DGH. Lige nu er der flere 
spørgsmål end svar 
 

Udgifter: 

• Der er sat penge af til gratisløb, træningsweekend, sæsonafslutning og sommerfest 

  

 

 

 

 

 


