
Generalforsamling  den 26. August. 2017 

Sæson 1/7- 2016 -  30/6-2017 - Kasserer, Ilse Nielsen 

Bank:  pr.30. juni 2017: kr. 273.842,12 

Kontingent:  indtægter (incl. Enkelte gebyrer):  kr. 109.201,00 

Medlemstal: 232 – fordelt på: Gym: 142 – Badminton voksne: 13 – Folkedans: 21 – Judo: 25 – Krolf: 31 

Lokaleleje:  NFE/NFU Hal: 153,5 timer  = kr.  75.789,50  Gymnastiksalen Særslev Skole: 207 timer = KR. 6356,00 

Kursusudgifter:   kr.: 6.765,39   (bliver dækker med ca. 80 % af Nordfyns Kommune) 

Redskaber/Småredskaber/tilbehør:  Gym: kr. 28.943,13,-  -  Krolf: kr. 800,00  -  Judo: kr. 7.300,-  

Kontor/administration/gebyrer/forsikring (konto 3000): kr. 30.245,35.    (En stor post ved annoncering af 

aktivitetsdag/sæsonstart = 17-452,20) 

Eksterne kontingenter:  DGI, Dansk Krolf union, Dansk Judo Union, Folkedans Union, Koda : kr. 7.165,10 (faldet med 

3.400,-) 

Arrangementer:  Opvisning/julefest :  Løber rundt, som regel med mindre overskud.  Begge arrangementer er socialt 

samvær for alle medlemmerne og frivillige. Der bliver handlet ind til fortæring og videresalg af kaffe/is mv.  Jeg vil 

gerne nævne,  at rigtig mange serveringer, såsom boller/kager/pizzasnegle og hvad der ellers bydes på af bagværk, 

leveres af Særslev GF`s  udvalg fra alle afdelinger og deres hjælpere.   Jeg tillader mig at nævne dette, da det også 

bidrager til løbende overskud og en vældig god økonomi i Foreningen. 

Tilskud Nordfyns Kommune 2016 (udregnes pr. kalenderår):  Kr. 53.103,00 –   

Heraf: NFE Hal tilskud: kr. 24.925,00 -  Medlemsstilskud (under 25 år) kr. 23.754,00 – kursustilskud kr. 4.424,00 

Sportsvennerne: kr. 54.300,-  (2016) 

Andre Sponsorer:  Energi Fyn:  kr. 156,00 (Tilmeld via Energi Fyns hjemmeside, ala OK Benzinkort))  Markedspladsen: 

ingen udbetaling pt. (ved køb på Online butikker, check om Særslev GF er med via vores hjemmeside) 

Honorarer: Bestyrelsen à  600 kr. (3.600) instruktører & musikere:  kr.67.712,50 

Kontor/admin:  kr. 30.245,35.  Indbefatter: Annoncering, Forsikringer, bankgebyr, Simkort til mobilepay, 

hostmaster, Klubmodul og  lidt kontorartikler. 

Samlet underskud for 2016/2017:  kr. 40.296,61.    Forklaring:  Stor post til annoncering (17.452) og mindre tilskud 

fra Nordfyns Kommune (Specielt til NFE halleje) 

Indeværende/ny  sæson (2017/2018) 

Vi starter med god økonomi/penge i banken. 

Kontingenter/rabatter :  Ingen ændringer i kontingenterne. Alle hold er oprettet og klar til at modtage tilmeldinger. I 

skrivende stund er der allerede en del som har  tilmeldt sig.  

Vi har indført Familierabat. Denne er udelukkende baseret på børnefamilier. Der gives 30 % rabat til disse.  I forvejen 

har vi 50 % rabat på flerholdstilmeldinger, dvs., melder et medlem sig til flere hold, er der halv pris efterfølgende.  

Instruktører og hjælpere har fri kontingent.  

 



 

Sponsorater – Støtteforeninger. 

Vi afventer med spænding på Sportsvennernes regnskab / resultat. 

Jeg nævner lige igen:  Når vi shopper/handler Online, så, check lige om Særslev GF/Klubmodul har indgået aftale 

om støttekroner.   

Rigtig mange shopper/handler på nettet og gør vi det, kan vi lige så godt starte med at åbne  www.saerslev-gf.dk 

klikke på ”markedspladsen” og se om den butik vi ønsker at handle i, har indgået aftale med Klubmodul (og det har 

rigtig mange).  Som Medlem/kunde skal vi ingenting gøre, andet end at klikke på den onlinebutik vi ønsker at handle 

fra. Støttekronerne bliver automatisk registreret  (Selvom du er kunde ved Coop og får CoopPlus point, bliver både 

dine point og penge til Foreningen registreret).  PT har vi ikke fået udbetalt noget, men jeg ved, at vi har lidt  

”stående og det er ved ganske få køb” (min. Kr. 1.000 før udbetaling) 

(Klub-modul/vores hjemmeside/regnskabsprogram  tilbyder ”markedspladsen”.   Klubmodul har indgået aftaler (og 

fortsætter med nye) med netshops. Hvis du handler i disse og ”logger” på via Saerslev-gf.dk`s hjemmeside, bidrager 

man automatisk med den procentdel (ca 2 – 5 % ) den enkelte netbutik giver..   Du behøver ikke at være medlem at 

Foreningen for at bidrage – alle kan via www.saerslev-gf.dk , klikke på ”markedspladsen” , videre derfra handle i den 

butik du ønsker og købet bliver registreret hos ”os” ;-) ) 

Lokaleudgifter:  Udgifterne til Halleje ved NFE/NFU er steget markant pga nedskæringer i Kommunes tilskud. 

Endvidere er vi begyndt at betale får lån af Særslev skoles gymnastiksal. 

NFE/NFU: pr. time pr. hal – ca. kr. 350,- (efter tilskud) 

Gym sal: pr. time – ca. 30 kr. (efter tilskud) 

 

Afsluttede Regnskaber er til rådighed på hjemmesiden.  Ved spørgsmål rettes henvendelse til kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saerslev-gf.dk/

