
22. marts 2018. 

Kassererens beretning til Generalforsamlingen i GBK vedrørende 2017. 

Resultatet for 2017 blev et overskud på 30 tkr, og det må betegnes som tilfredsstillende. Der har dog som 

sædvanligt været pres på økonomien, da kontingent indtægterne stadig halter lidt efter budget med 80 tkr, 

men dette opvejes af lidt højere kommunale tilskud og andre merindtægter, som bl.a. er resultatet af stor 

energi og iderigdom hos specielt USU omkring forskellige arrangementer, hvor klubben tilgodeses med en 

mindre del af indtægterne til dækning af fællesomkostninger, mens den væsentligste del af indtægterne 

forbliver i udvalgenes regi. Således er der med udgangen af 2017 opsparet ca. 220 tkr i udvalgene til 

dækning af specielle aktiviteter, der ligger udover de budgetterede. 

Udvalgsomkostningerne endte samlet set som budgetteret, men dette skyldes ikke mindst USU’s 

bestræbelser samt generelt en besparelse på boldforbrug i såvel USU som ESU. Lokaleomkostningerne 

endte 52 tkr lavere end budget, primært i besparelser på el grundet det i 2016 gennemførte LED-projekt. 

Vores totale omkostninger endte således knap 20 tkr lavere end budgettet, hvortil kommer finansielle 

indtægter på 4 tkr.  

Vi har aktiver for 8,5 millioner kr, fordelt med 7,7 millioner for hallen og 0,8 millioner i likvider og 

kortfristede tilgodehavender. Det er glædeligt at se, at tilgodehavende kontingenter er på det laveste 

niveau i mange år på under 20 tkr. Passiverne er en kapitalkonto på 6,9 millioner, langfristet gæld i hallen 

på 0,4 millioner, og kortfristet gæld og hensættelser på 1,2 millioner. 

Regnskabet er forsynet med blank revisor påtegning, og jeg indstiller det til godkendelse. 

 

Budget 2018. 

Der budgetteres med forhøjede kontingentindtægter til ialt knap 1,1 millioner kr, på betingelse af, at de 

foreslåede kontingentstigninger godkendes, som er lagt ind i budgettet med 50 tkr. De totale indtægter er 

budgetteret 160 tkr højere end realiseret i 2017. Udvalgsomkostningerne er på 74 tkr over 2017, og 

lokaleomkostninger 87 tkr over. Omkostningerne til ESU vil dog stadig komme under et positivt pres, nu vi 

er forblevet i Ligaen. 

Der opereres med et lille overskud på 6  tkr, og jeg anmoder om godkendelse af budgettet, herunder 

kontingent forhøjelserne. 


