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Resultatopgørelse 

Netto 
Budget  
2019

Netto 
Regnskab 

2018

Budget 
Indtægter 

2019

Budget 
Udgifter 

2019

Regnskab 
2018 

indtægter

Regnskab 
2018 

udgifter
kr kr kr kr kr kr

Kontingenter 22.650 22.750 22.650 22.750
Udbytter
Renter
Kursregulering af værdipapirer
Andre indtægter
Indtægter i alt 22.650 22.750 22.650 22.750

Gebyrer -450 -392 -450 -392
Porto, kuverter og kontorhold -1.000 -1.000
Bestyrelsesomkostninger -5.400 -5.395 3.000 -8.400 2.900 -8.295
Generalforsamling -7.500 -7.100 -7.500 -7.100
Andre løbende udgifter (IT) -900 -827 -900 -827
Løbende udgifter i alt -15.250 -13.714 3.000 -18.250 2.900 -16.614

Arrangementer:
Nytårskur -6.228 -3.800 -6.228 -3.800
Les Lanciers 548 230 1.750 -1.202 950 -720
Foredrag og fest m.v. -14.050 -3.741 46.375 -60.425 31.700 -35.441
Valgmøde
Andespil, lotteri m.v. 4.200 4.631 17.500 -13.300 8.459 -3.829

Arrangementer i alt -15.530 -2.681 65.625 -81.155 41.109 -43.790
Blomster/gaver -250 -225 -250 -225
Brutto indtægter/udgifter 91.275 -99.655 66.759 -60.628

Årets resultat -8.380 6.131 -8.380 6.131



Forudsætninger for budget 2019
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Foreningens formue er nu så stor, at det er forsvarligt at nedbringe den i 2019. 
Forudsætningerne er følgende: 

• Indtægter svarer til de 151 betalende medlemmer 31.12.2018 
• Gebyrer er hævet en smule sammenlignet med regnskab 2018 p.ga. stigende brug 

af MobilePay. 
• Der påtænkes indkøb af farvepatroner til trykkeriopgaver under kontorhold 
• Bestyrelsesaktiviteten budgetteres som den har været i 2018 
• Der budgetteres med 75 deltagere til generalforsamlingen mod 71 i 2018 
• Der forventes fortsat stigende brug af IT, hvorfor stigning i forhold til 2018 
• Nytårskuren blev dyrere i 2019 sammenlignet med 2018 som følge af større udgift 

til optrædende. 
• Udgifterne til Les Lanciers var mindre i 2019 end i 2018 
• Det er aftalt med Karlebo Kro, at Kroforeningen fremover står for opkrævning af 

gæsternes betaling for mad i forbindelse med kroforeningens arrangementer. 
Derfor er både indtægter og udgifter langt større i budget 2019 end i regnskab 
2018. (Der er tale om en forsøgsordning, der evalueres i slutningen af 2019). Der 
er i 2019 afsat midler til dækning af underskud til to såkaldte kvalitets 
arrangementer  mod ét i 2018. Endvidere regnes med, at overskuddene i 2018 fra 
de 3 småarrangementer ikke vil kunne gentages i 2019. 

• Banko m.v. forventes at blive på niveau med 2018 
• Det samme gælder gaver.



Kontingent 2020
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Det foreslås at fastholde det nuværende kontingent 
på 150 kr. i 2020.


