
11. juni 2020. 

Kassererens beretning til Generalforsamlingen i GBK vedrørende 2019. 

Resultatet for 2019 blev et overskud på 33 tkr. efter hensættelser til diverse vedligeholdelses arbejder på 

63 tkr., og det må betegnes som ganske tilfredsstillende.  

 

Der har været fin udvikling på indtægtssiden med kontingent indtægterne over budget med 31 tkr., og 

andre merindtægter ligger også over budget med 111 tkr. Således fik vi samlet set indtægter på 200 tkr. 

mere end året før.  

 

Der udvises stadig 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 2019 opsparet 

ca. 313 tkr. i udvalgene til dækning af specielle aktiviteter, der ligger udover de budgetterede. 

Udvalgsomkostningerne endte samlet set 75 tkr. under  budget, da der holdes god udgiftskontrol i 

udvalgene. Lokaleomkostningerne endte 178 tkr. højere end budget, dels grundet en uventet udgift til 

reparation af kloakken mod gaden, dels fordi vi som nævnt har hensat beløb til andre 

vedligeholdelsesarbejder, og personale- og administrationsomkostninger endte 11 tkr. over budget 2019.  

Vores totale omkostninger endte således knap 115 tkr. højere end budgettet.  

Vi har aktiver for 8,7 millioner kr., fordelt med 7,7 millioner for hallen og 1,0 millioner i likvider og 

kortfristede tilgodehavender. Det er glædeligt at se, at tilgodehavende kontingenter stadig er på et lavt 

niveau. Passiverne er en kapitalkonto på 7,1 millioner, langfristet gæld i hallen på 0,3 millioner, og 

kortfristet gæld og hensættelser på 1,3 millioner. 

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

Budget 2020. 

Der budgetteres med en smule forhøjede kontingentindtægter på 25 tkr. til ialt ca. 1,11 millioner kr. ved en 

forhøjelse af kontingenter i ungdomsafdelingen, dels generelt på kr. 100 i grundkontingentet, dels med 

forhøjelse på kr. 100 af tillæg per træning.  

 

De totale indtægter er budgetteret 225 tkr. højere end realiseret i 2019. Det skyldes dels, at de modtagne 

lokale- og medlemstilskud fra Gentofte Kommune er ca. 75 tkr. højere end i 2019, dels at vi har modtaget 

lønkompensation under coronakrisen med 140 tkr. Udvalgsomkostningerne er på 270 tkr. over 2019, 

grundet øgede træningstilbud i USU og oprykning igen til Badmintonligaen for ESU’s vedkommende, mens 

lokaleomkostninger  derimod er 72 tkr. under 2019.  

Der opereres med et lille overskud på 10 tkr., og jeg anmoder om godkendelse af budgettet, herunder 

ændrede kontingentsatser til ungdommen. 


