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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 

Gruppestyrelsen har aflagt årsregnskabet for 2018. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget 
dags dato. 

Årsregnskabet er aflagt i henhold til regnskabsvejledningen i DDS-håndbogen. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede 
regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse 
indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme gruppens økonomiske forhold. 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gruppens aktiver og 
passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af gruppens aktiviteter for regnskabsåret 
2018. 

Årsregnskabet indstilles til grupperådets godkendelse. 

Mårslet, den 19. januar 2019 
 

 

Gruppestyrelsen: 

     

     

     

     

Kasper Lomholt Svensson  Mads Villesen  Klaus Nørgaard 

Formand  Gruppeleder  Gruppekasserer 

     

     

     

Hanne Wraae Knudsen  Henrik Eriksen  Malene Kjeldmand 

Forældre repræsentant  Forældre repræsentant  Forældre repræsentant 

     

     

     

Sofie Schousboe  Peter Willumsen  Ulrik Vestergaard 

Forældre repræsentant  Leder repræsentant  Leder repræsentant 

     

     

     

David Kleis Møller  Mads Molberg Andersen   

Ung i styrelsen  Ung i styrelsen   
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Revisionspåtegning 

Undertegnede revisor, der er valgt af grupperådet, har revideret resultatopgørelse og 
balance. 

I forbindelse med min revision har jeg gennemgået gruppens bogføring, ligesom jeg har 
kontrolleret, at de likvide beholdninger er til stede, og at den opførte gæld er opført i 
overensstemmelse med oplysninger fra kreditgiver. 

Min revision er i øvrigt foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks. 

 

Mårslet, den 19. januar 2019 

 
 
 
 
 
John Johansen  
Grupperevisor 
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Ledelsesberetning 

Foreningsoplysninger 

 

Giber Å Gruppe  
Nymarksvej 4 
8320 Mårslet 

Hjemmeside: www.giberaagruppe.dk 
E-mail: gruppeleder@giberaagruppe.com 

CVR-nr.: 30 22 80 06 
Stiftet: 8. oktober 2006 
Hjemsted: Mårslet 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Gruppestyrelse 

Kasper Lomholt Svensson (formand) 
Mads Villesen (gruppeleder) 
Klaus Nørgaard (gruppekasserer) 
Hanne Wraae Knudsen (forældre) 
Henrik Eriksen (forældre) 
Malene Kjeldmand (forældre) 
Sofie Schousboe (forældre) 
Peter Willumsen (leder) 
Ulrik Vestergaard (leder) 
David Kleis Møller (ung) 
Mads Molberg Andersen (ung) 

Bank 
Jyske Bank (6610-0002706537) 

Forsikringsselskab 

Nemforsikring 

Revisor 

John Johansen 

Anne Kristine Møller (suppleant) 
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Hoved- og nøgletal for gruppen 

      

Kr. 2018 2017 2016 2015 2014 

      

Hovedtal      

Medlemskontingent 99.625 97.725 84.325 83.365 93.973 

Tilskud 156.683 131.392 154.553 123.548 95.923 

Øvrige indtægter 45.668 46.287 48.958 42.074 46.226 

Udgifter -239.770 -291.833 -229.773 -158.979 -145.088 

Årets resultat 62.206 -16.429 58.053 90.008 91.034 

      

Balancesum 3.013.408 2.926.824 2.941.275 2.768.801 601.353 

Egenkapital – fri 243.522 181.316 197.745 134.635 389.860 

Egenkapital – bundet 2.704.667 2.704.667 2.704.667 2.608.130 201.165 

Egenkapital total 2.948.189 2.885.983 2.902.412 2.742.765 591.025 

      

Nøgletal      

Fri egenkapitalandel (fri soliditet) 78,88% 81,62% 83,57% 83,80% 97,42% 

Gældende rente i gruppens bank (opsparing) -0,40% -0,40% -0,40% 0,00% 0,50% 

Lokaletilskud 69,00% 69,00% 69,00% 69,00% 69,00% 

Tilskud særligt materiel 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Kursustilskud 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

Kontingent i gruppen 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

Korpskontingent pr. år (DDS) -309,00 -303,75 -302,25 -300,00 -297,75 

Divisionskontingent pr. år (ÅSD) -102,00 -102,00 -102,00 -102,00 -102,00 

      

Medlemmer ved årets udgang      

Familiespejd – haletudser 9 16 15 11 11 

Familiespejd – frøer 16 16 13 10 12 

Mikro 17 15 15 14 14 

Mini 28 24 23 23 23 

Junior 14 24 15 13 13 

Troppen 29 16 12 11 15 

Senior (incl. på efterskole) 6 10 3 1 6 

Ledere og assistenter 22 22 20 15 14 

Korpsmedlemmer i alt 141 143 116 98 108 
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Præsentation af gruppen 

Giber Å Gruppe er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps. Gruppens formål er at 

udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at 

påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden (Det Danske 

Spejderkorps’ grundlov § 3). Gruppen har ikke noget politisk eller religiøst tilhørsforhold. 

 

Formands beretning 

 

2018 blev endnu et godt år for Giber Å gruppe. Det har summet af aktivitet i og omkring 

spejderhuset i forbindelse med såvel de ugentlige spejdermøder som improviserede møder, 

overnatninger og kolleuger arrangeret af primært de større spejdere. Det har været en 

fornøjelse at komme forbi og møde de engagerede spejdere, som udfylder de gode rammer 

vi har fået. 

 

Når jeg ser tilbage på 2018, synes jeg gruppeturen står frem som et af højdepunkterne, med 

stor deltagelse fra alle grene. Jeg nød særligt at se, hvordan de store spejdere tog opgaven 

på sig i forbindelse med at lede de mindre spejdere på det indlagte ”løb” lørdag eftermiddag. 

Der så man virkelig, hvilke værdier vores spejdere udvikler i Giber Å gruppe. 

 

Vi skal værne om spejderhuset og respektere vores naboer. Derfor er det vigtigt, at vi 

overholder de aftaler vi har indgået omkring såvel aflevering af spejdere som støj i 

forbindelse med brug af huset. Man skal også fremover med stolthed kunne sige, at man er 

spejder i Giber Å gruppe. 

 

I forbindelse med både arbejdsdagen i sommer og udbringning af kalenderen lige før jul 

oplevede vi den store opbakning, der er fra spejderne og deres forældre. Det er dejligt at der 

er så mange, der har lyst til at bidrage; når mange løfter i flok, bliver det ikke uoverskueligt 

for de få. 

 

I bestyrelsen har vi brugt en stor del af året på at drøfte administrative procedurer, hvilket 

måske lyder lidt langsommeligt. Omvendt må vi se det som et positivt tegn på, at gruppen er 

i god gænge, og at der ikke er store problemer, der kræver fuld opmærksomhed og 

umiddelbar handling. Det er min forhåbning, at vi i 2019 vil kunne arbejde videre med at 

udvikle ”den røde tråd” der allerede nu og også fremover skal danne rammerne for 

spejdernes udvikling op gennem grenene i Giber Å gruppe. 

 

Det er både sjovt, udfordrende og lærerigt at være spejder i Giber Å gruppe. Det er kun 

muligt, fordi vi har dygtige, engagerede og velforberedte ledere, der uge efter uge yder en 

kæmpe indsats; ulønnet men med mange gode oplevelser sammen med spejderne. TAK til 

lederne for en fantastisk indsats igen i 2018.  

 

Hvis DU har modet og lysten, så er der altid plads til både nye ledere og nye 

bestyrelsesmedlemmer, også selv om du ikke har mange års spejdererfaring – det vigtigste 

er lyst og engagement. 

 

Tak for 2018 

 

Kasper Svensson, bestyrelsesformand 
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Gruppelederens beretning 

Som gruppeleder er det en fornøjelse at have engagerede ledere samt en bestyrelse, der 

støtter og bakker op. Det gælder også her, hvor formandens og grenledernes beretninger 

dækker Giber Å Gruppes spejderår 2018 så godt, at der ikke noget at tilføje. Så for ikke at 

gentage det de har skrevet vil jeg blot opfordre til, at I læser deres beretninger.  

 

Jeg ser frem til et ny spændende spejderår i 2019. 

Mads Villadsen, gruppeleder 

 

Familiespejd – haletudserne 

Haletudserne er den yngste gren af familiespejderne i Giber Å Gruppe. Langt de fleste af 

spejderne går i børnehave på sidste år og kommer til familiespejd-møderne med deres mor 

eller far; og nogen gange også deres søskende, som naturligvis er velkomne til at være med. 

Vi mødes typisk søndag eftermiddag en gang om måneden, hvor vi kombinerer ude liv og 

venskab med hygge og grundlæggende spejderaktiviteter. 

 

I foråret tog vi skovens dyr mærket og haletudsemærket. Derudover blev det til 2 ture – 

gruppenturen med resten af gruppen og en tur til Ravnsø sammen med frøerne. 

 

Efter sommerferien rykkede nye børn op og vi sagde farvel til de børn der var startet i 0. 

klasse. Vi lavede bl.a. æblemost (en tradition i gruppen) og sidst på året startede vi op på 

Skovens dyr mærket igen, som også vil præge de første måneder af 2019. 

 

Haletudselederne 

 

Familiespejd - frøerne 

 
Familiespejd frøerne er for børn i 0. klasse. Vi mødes ca. en gang om måneden, og børnene 

har mor eller far med til alle møder. 

 

Vi startede året op med Find Vej Mærket og tog senere Kniv, Bål og Knob mærket. 

 

Vi deltog i gruppeturen og havde også en fællestur med haletudserne til Ravnsø i foråret. 

 

I foråret blev der arbejdet i 3 faste patruljer, så meget som muligt. Derudover har vi fortsat 

eksperimentet med at planlægge små aktiviteter til "forældrepatruljer" mens børnene er i 

gang med en af os ledere eller en forælder. 

 

I efteråret startede vi med et fælles møde for alle familiespejdere, hvor haletudserne sendte 

de nye 0. klasses børn op til frøerne. Fællesmødet blev holdt i Norsminde, hvor vi fangede 

krabber og lavede vores egen krabbesuppe. Resten af efteråret har vi arbejdet med 

“Høstmærket” og lavet æblemost, græskarlygter og græskarsuppe, inden vi sluttede året af 

med et besøg på genbrugspladsen og en god snak om at værne om naturen. 
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I foråret 2019 skal vi arbejde med mærket “Kniv, bål, knob” og orienteringsmærket. Vi skal 

selvfølgelig med på gruppeturen i marts måned, og vi slutter spejderåret af med en 

weekend-sommerlejr sammen med haletudserne. 

 

Vi regner med at have 12-15 glade spejdere, der er klar til at starte som mikroer efter 

sommerferien. På det tidspunkt kender de patruljesystemet og de mest basale 

spejderfærdigheder, og de har prøvet at klare sig selv. 

 

Frølederne 

 

Mikrogrenen 

I år er mikrogrenen udvidet til 16 mikrospejdere for at sikre et passende antal piger og 

drenge. Det giver en dejlig dynamik i gruppen. Vi mødes hver onsdag fra 17 til 18. 

 

Vi har lavet mange forskellige ting, som tager sit afsæt i DDS´s værdier om friluftsliv og 

kammeratskab. Spejderne er delt ind i 4 patruljer, “Skøjteløber, Dansemyg, Guldsmed og en 

ny”. 

 

Vi har taget naturmærket, hvor vi blandt andet har lavet mad over bål og været på 

svampejagt. Senest tog vi klar dig selv mærket som slutter med en tur med overnatning i 

hytte. Børnene skulle af sted fra Mårslet med  letbanen. I år deltog alle 16 mikrospejdere og 

vi havde et par dejlige dage. For mange af børnene er det deres første overnatning uden 

mor og far, og alle klarede det. 

 

Vi glæder os rigtigt meget til at fortsætte det sjove spejderarbejde i mikrogrenen og ser 

specielt frem til pinselejr med 2 overnatninger i telt. 

 

På ledersiden er vi godt dækket ind med 4 ledere, som alle går frisk til den. Vi er 2 faste 

ledere og igen i år 2 forældre der har meldt sig som ledere. Det giver os fornyelse at vi 

således udskifter 2 ledere hvert år. 

Rene Weiss, mikroleder 

Minigrenen 

I 2018 har minierne øvet sig på klassiske spejderfærdigheder som raftebygning, 

knobbinding, brug af kniv og orientering ved hjælp af kompas og kendskab til 

verdenshjørnerne. Mange af tingene er øvet ekstra på vores gruppetur til Ryekol i foråret 

hvor terrænet egner sig godt til pejling og korttegning.  

 

Vores traditionelle vinterbadning foregik i april og mange overvandt egne grænser ved den 

lejlighed.  

 

Sommerlejren foregik på Forlev Spejdercenter i bagende sommervarme. Foråret sluttede 

med høst af vores hjemmedyrkede grøntsager, madlavning og vandring i Giber Å.  

 

Efteråret har især handlet om træer og deres frugter, og alt det gode man kan bruge dem til, 

f.eks. æblepresning og fremstilling af legetøj. Vi har været på dejlig sheltertur til Ry, og brugt 
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vintermørket til smuglerløb og andre lege, der gør spejderne mere robuste i at færdes i 

mørke på egen hånd. 

Helle Dreyer Møller, minileder 

 

Juniorgrenen  

2018 har været er godt og spænderne år, hvor det har stået på mange gode oplevelser. Vi 

begyndte året med sundheds mærket, hvor vi har beskæftig os med både den fysiske og 

mentale sundhed. Vi brugte også vinteren til at lave drama og teater. Da foråret kom, gjorde 

vi os klar til divisions turneringen. Dette var givet godt ud, da vi stor set vandt alt. FLOT 

JUNIOR. Vi valgte også at tage 20 og 30 km. mærket. I gennemførte alle den distance som i 

skulle, flot igen. 

 

Sommerlejren foregik på Kulsø spejdercenter sammen med troppen. Det var varmt og der 

var bålforbud, men til trods for det, var det en fanatisk god sommerlejr. Vi var sammen med 

troppen, dette var en god oplevelse, for de junior, som skulle rykke op efter sommerlejren. 

 

Efter sommerferien, måtte vi sige farvel til 12 junior, goddag til 8 nye junior. Vi var her på 

vores traditionelle ryste-sammen tur. 

 

Efteråret har stået i patruljens tegn, hvor patruljerne selv har planlagt sine møder og turenes 

indhold.  

 

På leder siden måtte vi sige farvel til Trine som valgte at blive tropsleder. Vi har også måtte 

sige farvel til Cresten, som stopper som leder, efter 9 år. Til gengæld har Anders, Emil og 

Magdalene sagt ja til at være ledere i juniorgrenen. 

 

Med spejder hilsner 

Juniorlederne. 

 

Troppen 

Foråret har handlet om gode forløb, hvor troppen har brugt patruljesystemet, for at bygge 

erfaringer op omkring rollerne: ansvarlig, instruktør og deltager. Alt sammen nødvendigt for 

at ruste troppen til den fordobling, som vi ventede efter sommerferien, når det nye kuld af 

tropsspejdere holdt deres indtog. Således var tropsspejderne sammen i grupper af tre, hvor 

vi havde fokus på spejderideens 4 faser: Idegenerering, planlægning, gennemførsel og 

evaluering. Undervejs skulle vi også i mål med vores store tropsprojekt PIZZAOVNEN, som 

vi har fået støtte til gennem Aarhus Kommune. 

 

Med forårets slutning kom også et trist farvel til Gorm og Ulrik, 2 af troppens ledere. Gorm 

flytter til Viborg med sin kone og lille dreng. Ulrik bliver i den lokale andedam med fokus på 

den voksende familie samt familiespejd. 

 

Sommerlejren med 5 tropsspejdere henlå ved det dejlige Kulsøcenter, hvor vi var i kano og 

dannede gode relationer til juniorgrenen, som i sensommeren afgav 12 nye hoveder til 
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troppen. Spejderne kom i mål med knyttede og splejsede hængekøjer. Den sidste nat foregik 

derfor under åben himmel. 

 

Sommerlejren betød et farvel til vores ene store tropsspejder Jonathan, men også et goddag 

til 2 nye ledere: Trine Østergaard, der kommer til os fra juniorgrenen og Palle Villesen, der 

har været fungerende familiespejdleder. Velkommen til de to! 

 

Flere af tropsspejderne havde ikke kunne få datoerne for sommerlejren til at passe, hvorfor 

de i stedet vandrede en uge mellem sheltere i østjylland. Selvplanlagt og gennemført. Godt 

gået! 

 

I efteråret har vi haft fokus på at finde hinanden i tropsledelsen, få den nu fordoblede trop til 

at fungere godt i patruljer, gennemfører aktiviteter, som tropsspejderne selv har ønsket at 

prøve kræfter med: Stort Nisseløb for juniorerne! 

 

Dertil 2 kolleuger, PLan-kurser, Flagermuslygteløb, Julebanko for gruppen og sidst, men ikke 

mindst den uforglemmelige og altid hyggelige juletur. I år henlagt til Kollen i Jeksen-dalen 

ikke så langt herfra. 

 

Det var spejderåret 2018. Vi ser frem til et lige så livligt 2019. 

 

Pernille Villesen, Tropsleder 

 

Senior 

I klanen har vi i år valgt kun at holde møde hver anden mandag, eller hvornår det har passet 

ind. Det har fungeret godt på trods af hvor få vi er, og hvor travlt vi har i hverdagene.  

 

Vi har lavet mange forskellige ting, lige fra at lave raketter ud af flasker og vinpropper, til at 

sidde og se en film og spise pizza og chips. vi har også lavet et løb for juniorerne Klanen har 

også deltaget i de ÅSD senior arrangementer der har været. Aktivitetsdag hos 2. Højbjerg, 

fest hos kronos helte, julefrokost hos klan rex og mange andre ting.  

 

Klanen har ikke de store planer for næste år, da det er ret svært at planlægge når vi ikke er 

flere, men vi håber meget på at fortsætte med at lave ting og hygge os. Samtidigt håber vi 

meget på, at der forhåbentligt snart kommer nogle flere medlemmer, der vil have det fedt 

sammen med os. Vi er pt ca 4 der kommer til møderne.  

 

Mads Willumsen, klanleder 

 

 

Kassererens beretning:  

Årets resultat udgør et overskud på +62.206 kr. mod et budgetteret overskud på +21.875 kr.  

 

Året er særligt påvirket af: 

 +7.188 kr. mere i aktivitetstilskud (svært at budgettere) 

 +11.324 kr. tilskud til Pizzaovn og bål-sted (ej i budget)  

 +7.346 kr. underskud på ture/lejre 

 +6.762 kr. kurser (netto) 
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Forventninger til fremtiden - budget 

I budgettet for 2019 forventes et overskud på +16.125 kr. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er efter balancedagen ikke indtrådt begivenheder, som vil påvirke vurderingen af 
foreningens indtjening og økonomiske stilling. 
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Miljørapportering 

Som et led i vores arbejde med gruppens samlede miljø- og klima belastning, afrapporterer 
bestyrelsen i årsregnskabet årets arbejde hermed.  

Vores forbrug er meget afhængig af hvor meget huset bliver anvendt til overnatninger til fx 
kolleuger, weekendovernatninger i grenene og udlån til andre spejdere der har brugt huset til 
lederaktiviteter. 

Vi har i år justeret vores affaldsordning, så vi nu får afhentet pap/papir og restaffald. 
Desværre kan vi ikke, som spejderne er vandt til derhjemme, køre med den 2-delt spand til 
sortering, da vi er en forening. 

Vi fortsætter med at sortere dåser, flasker og batterier fra og selv køre det til genbrug. 

Som det fremgår af nedenstående, så er vores el-produktion højere end vores forbrug, 
hvilket har været målet med vores solcelle anlæg.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Giber Å Gruppe er aflagt i overensstemmelse med regnskabsvejledningen 
i DDS-håndbogen. 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter medtages i den periode, de vedrører. Der foretages periodisering af kontingent, 
tilskud og renter. 

Lokaletilskud i resultatopgørelsen udgør kun tilskud til drift af spejderhuset (69% tilskud) 
samt arealet Nymarksvej 4 (100% tilskud). Lokaletilskud for ture og lejre udgør 69% og 
modregnes i over-/underskud for ture og lejre. 

Udgifter 

Udgifter medtages i den periode, de vedrører. Der foretages periodisering af kontingenter og 
lokaleleje. 

Balancen 

Spejderhus 

Værdiansat til kostpris ved opførelsen i perioden 2014-16 incl. værdi af egne timer (100 kr/t), 
sponserede materialer mv. Der afskrives ikke på spejderhuset.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender hos medlemmer omfatter tilgodehavender hos spejdere, ledere og 
bestyrelse.  

Tilgodehavender kalenderprojekt omfatter tilgodehavender hos annoncører. 

Egenkapital 

Egenkapitalen er gruppens formue og udgør forskellen mellem gruppens samlede aktiver og 
gæld.  

Den bundne egenkapital udgør de midler der er bundet i spejderhuset og som der derfor 
ikke kan disponeres over. Tilskud fra Århus Kommune, fonde, sponsorarter og værdi af egne 
timer er bogført direkte på egenkapitalens bundne andel og påvirker således ikke 
resultatopgørelsen i opførelsesperioden. 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gæld til medlemmer omfatter gæld til spejdere, ledere og bestyrelse. 
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Resultatopgørelse 
    

  Budget Regnskab     
Note kr. 2019 2018 2018 2017 

      

 Medlemskontingent 106.875 105.075 99.625 97.725 

      

1 Lokaletilskud 49.500 51.300 45.325 48.161 

 Aktivitetstilskud 75.000 76.000 83.188 62.227 

2 Kursustilskud 10.500 10.000 11.846 9.404 

 Tilskud særligt dyrt materiel 0 0 10.324 10.000 

 Tilskud fonde 0 5.000 6.000 1.600 

 Tilskud i alt 135.000 142.300 156.683 131.392 

      

3 Overskud ture og lejre 0 0 4.062 2.696 

2 Egenbetaling kurser 4.500 4.000 4.600 5.650 

4 Kalenderprojekt 30.000 28.000 32.006 30.191 

 Salg startpakker, tørklæder, t-shirts mv.  4.700 6.000 5.000 7.750 

 Indtægter i alt 281.075 285.375 301.976 275.404 

      

 Korpskontingent 45.000 45.000 43.157 38.981 

 Divisionskontingent 12.000 12.000 11.934 10.438 

3 Underskud ture og lejre 7.500 7.500 4.216 27.995 

5 Underskud arrangementer og aktiviteter 7.500 5.000 7.236 2.968 

 Spejdermøder 10.000 10.000 7.892 9.648 

 Leder/styrelses/grupperåds møder 2.000 2.500 1.329 2.220 

2 Kurser 17.000 21.000 16.684 19.174 

 Deltagelse i korpsrådsmøde 2.500 3.500 2.275 877 

 Tørklæder, t-shirts, lommebøger, mærker 8.000 6.000 4.338 25.937 

6 Administration 13.550 15.145 12.506 9.129 

 Administrationsbidrag ledere 21.000 20.000 21.000 20.000 

 Materiel og telte 30.000 25.000 25.285 41.029 

 Fibernet 3.400 3.400 3.348 3.348 

1 Arealleje (100% tilskud) 10.000 10.000 8.960 9.309 

1 Lokaleudgifter eget hus (69% tilskud) 57.000 59.855 52.674 53.745 

1 Lokaleudgifter eget hus (0% tilskud) 1.500 1.500 376 1.326 

1 Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse hus 15.000 15.000 15.000 15.000 

 Renter og gebyrer 2.000 1.100 1.560 709 

 Udgifter i alt 264.950 263.500 239.770 291.833 

      

 Årets resultat 16.125 21.875 62.206 -16.429 
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Balance 
 

   

 AKTIVER Regnskab    
Note kr. 2018 2017 

    

7 Spejderhus 2.704.667 2.704.667 

 Anlægsaktiver i alt 2.704.667 2.704.667 

    

 Tilgodehavender hos annoncører 7.700 1.700 

 Andre tilgodehavender 0 1.576 

 Lokaletilskud 11.263 43.891 

 Kursustilskud/divisionskontingent  218 0 

 Forudbetalt hytteleje ture næste år 5.142 1.800 

 Tilgodehavender 24.323 48.967 

    

8 Bankindestående 284.418 173.190 

    

 Omsætningsaktiver i alt 308.741 222.157 

    

 AKTIVER I ALT 3.013.408 2.926.824 

    

    

    

 Egenkapital – fri 243.522 181.316 

 Egenkapital – bundet i spejderhus 2.704.667 2.704.667 

9 Egenkapital i alt 2.948.189 2.885.983 

    

 Hensat til fremtidig vedligeholdelse hus 45.000 30.000 

 Hensat til troppens sommerlejr 11.023 6.934 

 Gæld til DDS & ÅSD 0 3.407 

 Gæld til ledere og medlemmer 5.738 500 

 Andre kreditorer 3.458 0 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 65.219 40.841 

    

 PASSIVER I ALT 3.013.408 2.926.824 
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1 Lokaleudgifter og tilskud 
  

 Regnskab   
kr. 2018 2017 

   

Arealleje Nymarksvej 4 - fast (100%) 2.500 2.500 

Arealleje Nymarksvej 4 – variabel (100%) 6.460 6.809 

Forsikring (69%) 11.370 11.358 

Rengøring og rengøringsartikler (69%) 22.529 20.921 

El solgt (69%) -1.509 -1.209 

El købt (69%) 3.746 4.523 

Vand (69%) 1.986 2.302 

Varme (69%) 5.237 6.345 

Alarm (69%) 200 400 

Renovation (69%) 3.560 1.904 

Tømning samletank (69%) 4.738 7.181 

Vedligeholdelse (69%) 817 20 

Håndsæbe, opvaskemiddel, køkkenruller mv. (0%) 375 326 

Øvrige lokaleudgifter (0%) 0 1.000 

Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse hus (0%) 15.000 15.000 

Lokaleudgifter i alt 77.009 79.380 

   

Tilskud (69%) -36.349 -37.084 

Tilskud (100%) -8.960 -9.309 

Regulering tilskud sidste år -16 -1.768 

Lokaletilskud i alt -45.325 -48.161 

Netto lokaleudgifter 31.684 31.219 

   

2 Kurser 
  

 Regnskab   
kr. 2018 2017 

   

Lederkurser 1.500 0 

PLan/PUF (ungdomskurser) 6.420 10.277 

Påskekursus/patruljekursus (ungdomskurser) 9.606 9.967 

Lokaletilskud til kurser uden kursustilskud -842 -1.070 

Kursustilskud -11.846 -9.404 

Egenbetaling -4.600 -5.650 

Netto kursusudgifter 238 6.137 
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3 Ture og lejre 
  

 Regnskab   
kr. 2018 2017 

   

Gruppesommerlejr 162 -24.205 

Gruppeture i øvrigt 608 -665 

Familiespejd haletudser 0 0 

Familiespejd frøer -105 -265 

Mikroture 1.702 -8 

Miniture 1.354 832 

Juniorture -2.376 1.864 

Tropsture 236 -716 

Leder/styrelses ture -1.735 -2.136 

 -154 -25.299 

Fordelt således:   

Overskud ture og lejre 4.062 2.696 

Underskud ture og lejre -4.216 -27.995 

 -154 -25.299 

   

4 Kalenderprojekt 
  

 Regnskab   
kr. 2018 2017 

   

Salg annoncer 38.600 36.600 

Trykning -6.594 -6.031 

Rundstykker 0 -378 

 32.006 30.191 

   

5 Arrangementer og aktiviteter 
  

 Regnskab   
Kr. 2018 2017 

   

Sommerafslutning/arbejdsdag -6.226 -1.432 

Skt. Hans  0 -207 

Mårslet Byfest Bomgårdshaven -172 -192 

Grupperådsmøde -838 -1.137 

 -7.236 -2.968 

Fordelt således:   

Overskud arrangementer og aktiviteter 0 0 

Underskud arrangementer og aktiviteter -7.236 -2.968 

 -7.236 -2.968 
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6 Administration 
  

 Regnskab   
kr. 2018 2017 

   

Hjemmeside 328 318 

Falck abonnement 317 317 

Vægtafgift trailer 290 270 

Forsikring af materiel/indbo og trailer 6.293 6.005 

Mårslet Fællesråd 600 600 

Gaver og uniformer/softshells til ledere 3.524 950 

Gebyr DDS betalingsløsning 754 653 

Øvrige gebyrer, frimærker og diverse kontorartikler 400 16 

 12.506 9.129 

   

7 Anlægsaktiver – spejderhus 
  

 Regnskab   
kr. 2018 2017 

   

Omkostninger 225.188 225.188 

Hovedhus 1.260.771 1.260.771 

Miljø 231.458 231.458 

Indvendig/inventar 255.386 255.386 

Udeværksted 404.699 404.699 

Lejrplads 327.165 327.165 

 2.704.667 2.704.667 

   

8 Bankindeståender 
  

 Regnskab   
kr. 2018 2017 

   

Driftskonto 235.809 142.770 

Arrangementskonto (web betalinger) 3.609 420 

Opsparingskonto til større vedligeholdelse 45.000 30.000 

 284.418 173.190 

   

9 Egenkapital 

     

kr.  

Fri 

egenkapital 

Bundet i 

spejderhus I alt 

Egenkapital 1. januar  181.316 2.704.667 2.885.983 

Årets resultat  62.206 0 62.038 

Egenkapital 31. december  243.522 2.704.667 2.948.021 

 



 

 

 

 


