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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 

30. september 2021 for Norddjurs Golfklub. 

Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021. 

Ledelsens årsberetning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse 

Allingåbro, den. 27. oktober 2021 

Bestyrelsen 

Inge-Lis Mørch Peter Mosdal Jensen 
Formand Næstformand 

Annie Pihl Peter Klemmensen 

Carsten Støttrup Ellen Toft 

Ivan Jensen 



Den uafhængige revisors reviewerklæringer 

Til ledelsen i Norddjurs Golfklub 
Vi har udført  review  af årsregnskabet for Norddjurs Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 

30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores  review  i 
overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om  review  af historiske 
regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en 
konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at 
regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 
den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske 
krav. 

Et  review  af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om  review 
af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører 
handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, 
andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurderinger af det opnåede 
bevis. 

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et  review,  er betydeligt mindre end ved en revision 
udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen 
revisionskonklusion om årsregnskabet. 

Konklusion 
Ved det udførte  review  er vi ikke blevet bekendt med forhold der giver os grund til at mene, at 
årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 
1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god 
regnskabsskik. 
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Den uafhængige revisors reviewerklæringer 

Fremhævelse af forhold vedrørende reviewet 
Arsregnskabet indeholder resultatbudget for 2020/21 og 2021/22 samt forslag til regulering af 
kontingent for 2022 (side 19). Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til 
resultatopgørelsen og forslag tilkontingentstigninger side 19, er ikke omfattet af vores  review. 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter således ikke budgettallene og forslag til 
kontingentstigninger. 

Udtalelse om årsberetning 
Ledelsen har ansvaret for årsberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om årsberetningen. 

I tilknytning til vores  review  af årsregnskabet har vi efter aftale med ledelsen gennemlæst 
årsberetningen og i den forbindelse overvejet, om årsberetningen er væsentlig inkonsistent med 
årsregnskabet eller vores viden opnået ved reviewen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation. 

Vi har derudover overvejet, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overens- stemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god 
regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. 

Randers, den. 27. oktober 2021 

National Revision 
Godkendte Revisorer a/s 

CVR 25 63 58 68 

Michael Møller 
Registreret revisor 

MNE-nr. mne1068 
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Årsberetning 

Medlemsudviklingen: 

Status 01 .10.2020 30.09.2021 Nettoændring 

Fuldtid 483 468 -15 

Hverdag og  Flex 59 53 -6 

Long  Distance 10 14 4 

Aktive 552 535 -17 

Begyndere 33 55 22 

Passiv I Par 3 73 82 9 

Total l 658 672 14 

Kommentar til medlemsudvikling 

Antallet af aktive medlemmer er faldet i regnskabsåret. Dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, 
men konkurrencen fra nærliggende klubber har helt sikkert haft en effekt på denne udvikling. 
Heldigvis har vi oplevet at enkelte af disse tidligere medlemmer er vendt tilbage igen. 
Udviklingen i antallet af begyndermedlemmer (omtalt andet sted) og passive gør dog at det 
samlede medlemstal er steget med 14, hvilket er tilfredsstillende. Særligt stigningen i begyndere 
giver forhåbninger om at vi kan øge antallet af aktive medlemmer igen i det kommende 
regnskabsår. I regnskabsåret har vi for første gang haft en særlig form for  long  distance 
medlemskab i vintermånederne. Der var 73 medlemmer i denne kategori, hvilket har været 
meget tilfredsstillende og en ordning vi fortsætter med i det kommende regnskabsår. 

Til at holde fokus på både rekruttering og fastholdelse har klubben investeret i DGU's business 
intelligence systemet  Players 1st  - ligesom der er gennemført en medlemsundersøgelse blandt 
medlemmerne, både nye, eksisterende og tidligere, som skal give bestyrelsen indblik i 
forskellige medlemsgruppers prioriteter. 
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Årsberetning 

Begyndere 

I 2021 har vi haft 52 voksne i begynderforløb - det højeste antal siden 2016. 

3 af de 52 faldt fra under forløbet. 

4 har udmeldt sig fra 31.12.2021. 

6 har indmeldt sig permanent i klubben, og det forventes at størsteparten af resten indmelder sig 
permanent pr. 1.1.2022,  så årets resultat for begyndere forhåbentlig bliver 42 nye medlemmer, 
hvilket er et tilfredsstillende resultat. 

Vi har i 2021 etableret et rent kvinde-golfhold, som udover golfuddannelsen også har mødtes til 
sociale sammenkomster. 

13 meldte sig til forløbet. 

5 er udmeldt igen eller flyttet til en anden klub. Kvindeholdet er inkluderet i ovennævnte tal. 

Golfuddannelsen bliver fulgt op af 3-års "efterskoler" med protræneren - i år gratis, følgende 2 
år mod en mindre betaling for træning. Klubben har også i år haft en pæn tilgang af juniorer, 
som juniorudvalget gør en stor indsats for at fasthold. 

Indtægter 

Det er glædeligt at vi igen har så mange medlemmer, der har bidraget med gaver til klubben, 
således vi igen i år kan søge om refundering af indbetalt moms. Pr. 30.09.2021 var der indbetalt 
kr. 14.200 i gave for kalenderåret 2021 = 71 medlemmer som har indbetalt, så pr. 30.09.2021 
manglede vi en gave på kr. 200 fra 30 medlemmer inden udgangen af 2021. Vi har i 
kalenderåret 2020 ansøgt om refundering af moms, og der er lovet svar i november 2021, med 
udbetaling i december 2021. 

Vores greenfee indtægter er steget med kr. 142.000, hvilket er rigtig flot. 

Samtidig er det lykkes at få bevilget tilskud fra DIF hjælpepakker af 2 omgange, og I gang fra 
DGl opstartspakke pga. COVID-19, samt fra ElroFonden til indkøb af nye borde. I alt 
fondsmidler på kr. 173.557. 

Kontingentindtægterne er steget en smule, som kommer fra vores vintermedlemmer med kr. 
94.900. Det er absolut et område, der skal have stor fokus, med hensyn til rekruttering af nye 
medlemmer og fastholdelse af bestående. 
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Årsberetning 

Omkostninger 

Vi havde desværre indbrud i maskinhallen i foråret, hvor der blev stjålet maskiner, værktøj og 
diesel. Det gjorde, at vi i bestyrelsen valgte at få et helt nyt alarmanlæg hvor maskinhallen også 
er omfattet. Det var en ekstra udgift på kr. 60.000. 

Der har været større udgifter på vedligeholdelse af vores maskiner end sidste år. 

Vi har også fået nyt tøjmærke  Abacus  i proshoppen, således at vi nu både har Backtee og 
Abacus.  Det har gjort, at vores varelager er steget, da vi ikke som tidligere hos Backtee kan 
have tøjet i kommision, men nu skal indkøbe til vores eget lager. 

Vores elregning er desværre også en stor post på kr. 126.000, det har gjort, at  vii  indeværende 
regnskabsår har fået lavet en screeningsrapport fra Dansk Energirådgivning. Alle vores 
installationer er gennemgået, og vi har fået beregninger på hvert enkelt område hvor meget vi 
kan spare i forhold til en evt. investering. Vi har bl.a. fået skiftet de sidste ældre lysstofrør i 
bagrummene. Vi har lige fået tilbud på varmepumpe til  greenkeeper  huset som  pt.  opvarmes via 
el. Vi søger løbende fondsmidler til de forbedringer som vi arbejder med, hvis det er muligt. 

Driftsresultat 

Driftsresultatet er bedre end budgetteret, hvilket er meget tilfredsstillende i lyset af COVID-19 
også har ramt dette regnskabsår. 

En af forklaringerne er et tilskud fra opstartspakkerne på i alt kr. 126.000, og større greenfee 
indtægter. 

Sidste år fik vi henstand på en ydelse på kr. 57.000 på vores gæld pga. COVID-19, men i år har 
vi igen betalt de normale ydelser. 

Regnskab- og budgetopfølgning 

Der er løbende opfølgning, og større gennemgang i bestyrelsen hvert kvartal. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. 
Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. 

GENERELT 

Skatter 

Foreningen er ikke skattepligtig. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt. 

Indtægtskriterium 

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regn-
skabsårets udløb. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter og amortisering af realkreditlån. 

BALANCEN 

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger 

Driftsmidler, der består af maskiner, inventar og biler - herunder leasingaktiver, måles til kostpris 
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. 
Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med efterfølgende 
afskrivningsprincipper og -år: 

Nyt klubhus/gi. klubhus 50 år 
øvrige ejendomme mv. 5 - 25 år 
Baneanlæg 25 år 
Maskiner og driftsmateriel 5 år 
Inventar 5 - 20 år 

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.000 ex. moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. 



Regnskabspraksis 

Varebeholdninger 

Handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer mv. indregnes til kostpris eller 
nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere. 

Lageret er værdiansat efter  FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses 
for værende i behold. 

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealisa-
tionsværdi. 

Tilgodehavender 

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og hensættelser til tab finder sted, hvor det 
vurderes at være påkrævet. 

Gæld til realkreditinstitutter 

Gæld til realkreditinstitutter måles til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende måles 
gæld til realkreditinstitutter til nominel værdi. 

Gældsforpligtelser i øvrigt 

øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. 
Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og 
uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til 
den nominelle værdi. 
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Resultatopgørelse - 01.10.2020 - 30.09.2021 

Regnskab Budget 
Note 2020/21 2020/21 

DKK DKK 

Kontingenter 3.188.203 3.150.000 
Loyalitetsbidrag 25.600 0 
Bagskabem.v. 130.390 120.000 
Greenfee 881.816 700.000 
Proshop 209.352 200.000 
Varesalg kantine m.m. 1 407.354 400.000 
Sponsorindtægter 198.704 225.000 
Golfskole/Træning 34.814 50.000 
Turneringsindtægter 38.057 25.000 
Øvrige indtægter 2 255.441 85.000 

Regnskab Budget 
2019/20 2021/22 

DKK DKK 

3.120.930 3.300.000 
6.400 0 

111.125 140.000 
799.378 750.000 
189.590 210.000 
376.098 450.000 
184.797 200.000 

38.438 50.000 
21.601 40.000 

105.446 150.000 

Indtægter 5.369.731 4.955.000 4.953.803 5.290.000 

Varekøb kantine m.m. 1 232.041 250.000 243.820 300.000 
Proshop 

 

167.227 160.000 143.968 175.000 
Personaleomkostninger 3 2.118.085 2.250.000 2.074.480 2.300.000 
Administration mm. 4 262.058 235.000 235.943 250.000 
Medlemsomkostninger mm. 5 132.200 150.000 138.102 150.000 
Drift klubhus 6 353.190 300.000 269.338 300.000 
Drift golfbane 7 285.706 325.000 547.643 350.000 
Drift/vedligehold materiel 8 280.657 200.000 188.915 250.000 
Drift maskinhus/øvr. bygninger 

 

66.286 50.000 68.931 50.000 
Leasingomkostninger 

 

406.291 385.000 404.383 410.000 
Forsikringer 9 143.674 125.000 121.925 150.000 
Golftræning mv. 

 

22.446 15.000 11.220 25.000 
Turneringsomkostninger 10 32.833 25.000 28.183 25.000 
Salgsomkostninger 11 26.694 20.000 14.071 25.000 

Varekøb og omkostninger 

 

4.529.388 4.490.000 4.490.922 4.760.000 
Resultat før afskrivninger og 

     

finansielle poster 

 

840.343 465.000 462.881 530.000 

Afskrivninger 

 

269.075 270.000 263.086 250.000 

Resultat før finansielle poster 

 

571.268 195.000 199.795 280.000 

Finansielle poster 12 71.708 75.000 74.833 70.000 

Årets resultat 

 

499.560 120.000 124.962 210.000 
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Balance pr. 30.09.2021 

2020/21 2019/20 
DKK DKK 

Aktiver 

Jord og baneanlæg 13 2.149.946 2.205.426 
Klubhus 14 3.750.933 3.847.111 
Øvrige bygninger, vejanlæg mv. 15 945.497 1.010.510 
Maskiner og vandingsanlæg 16 32.633 63.674 
Inventar 17 128.546 90.044 

Materielle anlægsaktiver 

Varebeholdning 

Varebeholdning 

Debitorer 
Moms og afgifter 

Tilgodehavender 

7.007.555 7.216.765 

119.425 38.871 

119.425 38.871 

56.515 78.205 
1.319 0 

57.834 78.205 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver 

Aktiver 

236.626 586.724 

413.885 703.800 

7.421.440 7.920.565 
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Balance pr. 30.09.2021 

2020/21 2019/20 
DKK DKK 

Passiver 

Egenkapital primo 3.283.075 3.158.113 
Arets resultat 499.560 124.962 

Egenkapital 3.782.635 3.283.075 

Øvrige hensættelser 0 120.000 

Hensættelser i alt 0 120.000 

Kreditinstitutter 
Overført til kortfristet gæld 

Langfristede gældsforpligtelser 

2.509.232 2.896.011 
-400.458 -390.625 

2.108.774 2.505.386 

Langfristede gældsforpligtelser, forfalder inden for 1 år 400.458 390.625 
Kreditorer 74.704 149.705 
Skyldige lønninger 0 35.000 
Skyldig moms 0 12.786 
Skyldig A-skat m.v. 146.396 273.974 
Skyldige feriepenge 94.488 214.486 
Diverse mellemregning 73.500 76.105 
Periodeafgrænsningsposter 740.485 859.423 

 

Kortfristede gældsforpligtelser 1 .530.031 2.012.104 

 

Gældsforpligtelser 3.638.805 4.517.490 

 

Passiver 7.421.440 7.920.565 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18 

Eventualforpligtelser 19 

Note 
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Noter 
2020/21 2019/20 

DKK DKK 

Kantine 

 

Varesalg 407.354 376.098 
Varekøb -232.041 -243.820 

175.313 132.278 

2. Øvrige indtægter 
Salg af bøger 0 30 
Salg af træ 2.700 1.000 
Salg af golfhæftet 27.493 10.047 
Gebyrindtægter 1.500 1.051 
Gevinst ved salg af driftsmidler 49.501 0 
Diverse indtægter 174.247 93.318 

255.441 105.446 

3. Personaleomkostninger 
Lønninger 1.890.804 1.794.178 
Feriepenge & SH 51.924 128.259 
Arbejdstøj 0 5.928 
Dataløn gebyrer 7.765 7.551 
Pensioner, arbejdsgiver 151.447 140.028 
Kursus personale 22.375 18.024 
Samlet betaling 17.977 16.440 
ATP 17.655 11.929 
DA/LO 15.150 15.023 
Barsel.dk - ATP 4.006 2.947 
KM-penge 559 -1.121 
Personaleomkostninger 3.337 0 
Feriepengeforpligtelse, reg. 19.533 14.833 
Løntilskud / lønrefusion -84.447 -79.539 

2.118.085 2.074.480 
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Noter 

 

2020/21 2019/20 

 

DKK DKK 

4. Administration 

  

Telefon, internet mv. 31.063 27.165 
Porto 0 1.093 
Kontorartikler, tryksager 39.135 49.875 
Probox service og support 50.571 52.185 
Golfbox system og support 17.339 17.248 
Kontingent andre 18.804 4.754 
Kørsel/tlf. bestyrelse 509 490 
Mødeomkostninger 577 2.507 
Repræsentation og gaver 8.835 7.397 
Revisor/rådgivning 45.097 27.964 
Bankgebyrerm.m. 8.566 3.612 
PBS! Teller  gebyrer 17.883 14.576 
Småanskaffelser kontor 344 78 
Service kontormaskiner 0 0 
Vedligeholdelse inventar 0 2.075 

EDB-software og internet 23.335 24.924 

 

262.058 235.943 

5. Medlemskontingenter m.v. 

  

Kontingent DGU 87.553 90.800 
Forsikringer, kollektive DIF/DGU 5.625 6.296 
Elite 3.100 2.400 
Begyndere 0 2.000 
Juniorer 0 6.000 
Kredsturnering Juniorer 1.200 800 
Juniorlejr 4.430 0 
Regionsgolf Danmark 3.600 3.600 
Kursusudgifter 960 1.000 
Trykning Scorekort 11.656 11.392 
Medlemsomkostninger - øvrige 9.090 9.244 
Mødeomkostninger m.v. 1.646 0 
Udgifter sponsorer 2.640 3.570 
DGU-kort 700 1.000 

132.200 138.102 
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Noter 

 

2020/21 2019/20 

 

DKK DKK 

6. Drift klubhus 

  

Drift køkken 1.671 2.303 
Drift øvrige automater 9.734 0 
Leje mv. kaffeautomat 11.473 9.756 
Vedligeholdelse 10.663 4.364 
Småanskaffelser 74.583 15.536 
Drift klublokaler 3.532 9.156 
El og varme 128.684 121.418 
Rengøring 62.831 100.316 
Kloakrens, dagrenovation mv. 35.418 29.113 
Alarm 14.601 7.376 
Periodisering klubhus, primo 0 -30.000 
Periodisering klubhus, ultimo 0 0 

 

353.190 269.338 

7. Baneomkostninger 

  

Leje af materiel 15.743 30.268 
Gødning 82.553 96.005 
Bekæmpelsesmidler 10.621 9.629 
Græsfrø/beplantning 51.333 12.111 
Sand 22.671 13.217 
Topdressing 68.727 12.914 
Andre baneudgifter 28.611 28.234 
Baneudstyr 37.806 118.402 
Vandafgift 86.101 135.348 
Ejendomsskat 1.540 1.515 
Periodisering - baneomkostninger, primo -120.000 -30.000 
Periodisering - baneomkostninger, ultimo 0 120.000 

 

285.706 547.643 

8. Drift og vedl. matieriel 

  

Småanskaffelser 20.674 27.360 
Hjælpematerialer 0 5.620 
Vedligeholdelse 179.983 64.373 
Skadeserstatninger -50.307 0 
Olie og benzin 130.307 91.562 

 

280.657 188.915 
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Noter 

  

2020/21 2019/20 

  

DKK DKK 

9. Forsikringer 

   

Tryg, automat 7.527 7.526 

 

Tryg, erhverv 26.254 24.784 

 

Tryg, arbejdsmaskine 6.661 5.532 

 

Tryg, bygning 34.151 31.906 

 

Tryg, golfbiler 847 2.310 

 

Tryg, materiel 68.300 59.931 

 

Tryg, bonus -66 -10.064 

  

143.674 121.925 

10. Turneringsomkostninger 

   

Udgifter præmier 17.158 23.880 

 

Udgifter turneringer 15.675 4.303 

  

32.833 28.183 

11. Salgsomkostninger 

   

Aktiv Danmark 3.759 0 

 

Åbent hus med mere 5.541 6.233 

 

Annoncering 17.111 7.062 

 

Diverse arrangementer 283 776 

  

26.694 14.071 

 

12. Finansielle omkostninger 

   

Renteudgift driftskreditter og lån 2.487 6.706 

 

Renteudgift klubhus 69.221 68.127 

  

71.708 74.833 
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Noter 
2020/21 

DKK 

2019/20 

DKK 

2.815.706 2.815.706 

2.815.706 2.815.706 

610.280 
55.480 

554.800 
55.480 

665.760 610.280 

2.149.946 2.205.426 

5.022.331 5.022.331 

5.022.331 5.022.331 

1.175.220 
96.178 

1.079.042 
96.178 

1.271.398 1.175.220 

3.750.933 3.847.111 

1.983.827 1.983.827 

1.983.827 1.983.827 

973.317 908.306 
65.013 65.011 

1.038.330 973.317 

945.497 1.010.510 

13. Jord og baneanlæg, primo 

Jord og baneanlæg, ultimo 

Akkumulerede afskrivninger primo 
Årets afskrivninger 

Akkumulerede afskrivninger ultimo 

Jord og baneanlæg 

14. Klubhus, primo 

Klubhus, ultimo 

Akkumulerede afskrivninger primo 
Årets afskrivninger 

Akkumulerede afskrivninger ultimo 

Klubhus 

15. Øvrige bygninger og vejanlæg, primo 

øvrige bygninger og vejanlæg, ultimo 

Akkumulerede afskrivninger primo 
Årets afskrivninger 

Akkumulerede afskrivninger ultimo 

øvrige bygninger, vejanlæg 
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Noter 
2020/21 2019/20 

DKK DKK 

16. Maskiner, driftsmidler, primo 1.406.751 1.406.751 

 

Afgang -145.037 0-

  

Maskiner, driftsmidler, ultimo 1.261.714 1.406.751 

 

Akkumulerede afskrivninger primo 1.343.077 1.312.036 

 

Årets afskrivninger 31.041 31.041 

 

Afskrivninger afhændede maskiner -145.037 0 

 

Akkumulerede afskrivninger ultimo 1.229.081 1.343.077 

 

Maskiner, driftsmidler 32.633 63.674 

17. Inventar, automater m.v. primo 951.350 951.350 

 

Tilgang 59.865 0 

 

Inventar, automaterm.v. ultimo 1.011.215 951.350 

 

Akkumulerede afskrivninger primo 861.306 845.931 

 

Årets afskrivninger 21.363 15.375 

 

Akkumulerede afskrivninger ultimo 882.669 861.306 

 

Inventar ultimo 128.546 90.044 

 

Materielle anlægsaktiver i alt 7.007.555 7.216.765 

18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

  

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, DKK. 2.509.232, er der tinglyst pant i grunde og 

 

bygninger på hhv. DKK 800.000, DKK 1.100.000 og DKK 1.200.000 overfor Djurslands 

 

Bank og Sparekassen Djursland. Den regnskabsmæssige værdi pr. 30.09.2021 udgør 

 

DKK 7.007.554. 

 

19. Eventualforpligtelser 

  

Foreningen har indgået 3 aftaler om leasing af driftsmidler. 

 

Leasingaftalen er uopsigelig indtil 31 .08.2022. De resterende leasingydelser udgør DKK 

 

75.053. 

  

Leasingaftalen er uopsigelig indtil 28.02.2022. De resterede leasingydelser udgør DKK 

 

27.655. 

  

Leasingaftalen er uopsigelig indtil 31 .07.2023. De resterede leasingydelser udgør DKK 

 

194.788. 

  

Leasingaftalen er uopsigelig indtil 31 .01 .2031. De resterede leasingydelser udgør DKK 

 

773.696. 
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Forslag til regulering af priser 2022 

Forslag til budget for det kommende årsregnskab 2021/22 er vist på side 11. 

Budgettet for 2021/2022 er på samme måde som tidligere år behæftet med usikkerhed - især om 
udviklingen i vort medlemstal. Det vanskeliggør naturligvis budgettering af kontingenter. 

På baggrund af forventningerne til det kommende årsregnskab, fremsætter bestyrelsen forslag om, at 
der ikke ændres på satserne i 2022 udover vintermedlemsskabet som er forhøjet til kr. 1.499 for 5 mdr. 
medlemskab. 

Bestyrelsen foreslår af konkurrencemæssige hensyn, at loyalitetsbidraget sættes til kr. 0, således at 
prisen for senior bliver ens for alle - nye som bestående medlemmer. 

Medlemskategori Kontingent 2022 Kontingent 2021 Halvårlig 

Senior 6.150 6.150 3.075 

Hverdagsmedlem 4.750 4.750 2.375 

Ungsenior 3.500 3.500 1.750 

Junior 1.780 1.780 890 

Barn 800 800 400 

Passive 800 800 400 

Long  Distance 3.500 

 

3.500  

*  Flex  1 - gl. 2.050 

 

2.050  

**  Flex  2 - gl. 3.250 

 

3.250  

Flex  i - fly 1.650 

 

1.650  

Flex  2 - ny 2.650 

 

2.650  

Vintermedlemskab 1.4991 1.299 

 

* 2 stk. greenfeebilletter inkluderet 

** 8 stk. greenfeebilletter inkluderet 

Ingen greenfeebilletter inkluderet 

5 stk. greenfeebilletter inkluderet 
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