Indkaldelse til Generalforsamling 2019
Kære medlem af SLR
Hermed invitation til den årlige generalforsamling i Slangerup-Lynge Rideklub (SLR).

Generalforsamlingen afholdes den 11. november kl. 19:00 i
klubhuset, Slangerup Overdrev 1A, 3550 Slangerup.
Alle stemmeberettigede medlemmer kan deltage i aftenens afstemninger. Se nærmere om
stemmeret i vores vedtægter på vores hjemmeside: www.slr-rideklub.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen:

Christina Just

Karina Lykkegaard

Susanne Guldberg

Yvonne Knudsen

Line Clausen

Poul Knudsen

Jeanette Lander
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Agenda:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7.
På valg:
◦ Poul Knudsen (modtager genvalg)
Valgt for 1 år i 2018
◦ Yvonne Pedersen (modtager genvalg)
Valgt for 1 år i 2018
◦ Jeanette Lander (modtager ikke genvalg)
Valgt for 1 år i 2018
◦ Karina Lykkegaard (modtager genvalg)
Valgt for 2 år i 2017
6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
På valg:
◦ Janne Visnek (modtager genvalg)
◦ Tina Frandsen (modtager genvalg)
◦ Julie Møller-Larsen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af 2 revisorer. (for 1 år)
◦ Bente Jensen – modtager genvalg
◦ Mette Lorentzen – modtager genvalg
8. Valg til faste udvalg, jævnfør § 7.
◦ Springudvalg
◦ Dressurudvalg
◦ Oldboys udvalg
◦ Aktivitetsudvalg
◦ Sponser/Pr-udvalg
◦ Skovudvalg
9. Indkomne forslag.
Se vedhæftede bilag:
1: Forslag fra bestyrelsen, Total renovering af ridebaner
2: Forslag fra bestyrelsen, Vedtægtsændringer
10. Eventuelt
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FORSLAG FRA
BESTYRELSEN
Totalrenovering af to udendørs dressurbaner
T

Forslag fra bestyrelsen GF 2019

SLR´S FACILITETER

SLR har nogle fantastiske faciliteter. De er årsagen
til, vi kan tiltrække – og fastholde medlemmer, der
bruger vores faciliteter til dagligt, og deltagere til
vores stævner, der er en væsentlig indtægtskilde til
klubben.
Gennem årene, har der altid være fokus på løbende
vedligehold fra de skiftene bestyrelser, men vores
baner er ikke nyanlagte, og tidens tand er ved at
vise sig. Derfor er det nødvendigt at foretage
renovering på dele af vores faciliteter. Så vi fortsat
kan tilbyde den høje standard for medlemmer, og
deltagere til vores stævner.
Bestyrelsen har dannet sig et overblik over
faciliteternes tilstand, og har valgt at fokusere på
de faciliteter, der trænger allermest:
vores to udendørs ridebaner ved klubhuset
(herefter benævnt som ridebane A&B)
Bestyrelsen foreslår derfor en total
renovering af disse ridebaner. Forslagets indhold
vil blive præsenteret i dette dokument.
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OVERBLIK OVER

FACILITETERNE

1: Ridehal A
2: Ridehal B/C
3: Ridebane v/hal B/C
4: Udendørs springbane
5: Udendørs græsbane

6: Græs P-Plads
7: Udendørs dressurbane A&B
8: Klubhus
9: Stald & Lager rum
10: Grus P-Plads

De to udendørsbaner
Er nogle de mest benyttede
baner i sommerhalvåret – både
til hverdag og til stævner.

Forslag fra bestyrelsen GF 2019

BAGGRUND

De to udendørs dressurbaner A & B er nogle
de mest benyttede baner i sommerhalvåret
– både til hverdag og til stævner. Banerne er
anlagt for over 15 år siden. De to baner har
været på bestyrelsens observationsliste
igennem noget tid, da toplaget er slidt, og
trænger til en udskiftning.
Bestyrelsen sigter efter en økonomisk
bæredygtig og langsigtet løsning. Derfor blev
det besluttet, at nedsætte et ad-hoc udvalg,
der skulle arbejde struktureret med at finde
løsningsforslag.
På baggrund af udvalgets arbejde, fremsætter
bestyrelsen dette forslag.
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UDVALGET HAR

ARBEJDET

STRUKTURERET

Udvalget har arbejdet struktureret med at finde
løsningsforslag, som både er økonomisk
bæredygtigt og er en langsigtet løsning for
klubben den dens medlemmer.
Markedet for ridebaneløsninger blev scannet, og
der blev udvalgt 4 leverandører, der har besøgt
SLR, og har besigtiget de to udendørs
dressurbaner. Leverandørerne har derefter
præsenteret udvalget for løsningsforslag og et
tilbud på opgaven.
Det stod hurtigt klart, at banerne er nedslidte og
den bedste løsning er at få dem totalrenoveret.
Der er etableret kontakt til andre klubber og
privatpersoner, for at benchmarke – på pris,
holdbarhed, leverandørvalg samt vedligehold.
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EKSPERTERNES

VURDERING

Leverandørerne, der besigtigede banerne
konstaterede alle uafhængigt af hinanden, at
toplaget er nedslidt, og ridebanen er uden
dræn/bærelag.
Der er af flere omgange blevet kørt flis på som
toplag for at forny banerne. Den er i årenes løb
forrådnet. I kombination med et nedslidt toplag,
har det desværre forårsaget, at banerne blev
glatte. Fire uheldige hændelser i forsommeren,
er årsag til etablering af en midlertidig løsning,
for at genoprette sikkerheden.
På nuværende tidspunkt er banerne sikre at ride
på, og er godkendt af en Teknisk Delegeret fra
DRF. Det er et ønske fra bestyrelsen, at der
bliver etableret en langtidsholbar og økonomisk
bæredygtig løsning.

Forslag fra bestyrelsen GF 2019

BAGGUND FOR DEN

MIDLERTIDIGE LØSNING

I forsommeren var der fire uheldige hændelser, der bevirkede, at der
blev foretaget en midlertidig løsning:
Til et dressurstævne styrtede 2 ryttere på vores baner og 2
medlemmer styrtede efterfølgende på banerne under den daglige
træning.
Forud for stævnet var der faldet meget nedbør, så banerne var
meget våde. Det blev i første omgang lagt til grund for begge styrt.
Hændelserne til stævnet blev vendt på et bestyrelsesmøde, og det
blev besluttet, at nedsætte det omtalte udvalg. Som omtalt tidligere,
er banerne på bestyrelsens observations liste. På baggrund af de to
styrt til stævnet, blev det fremskyndet at finde frem til en løsning.
Efter nogle uger, kaldte udvalget bestyrelsen til møde for at
fremlægge deres løsningsforslag. Under dette møde, der foregik på
klubhusets terrasse, styrtede et medlem på den samme bane. De 5
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var vidne til styrtet. Det er
efterfølgende blevet bestyrelsen bekendt, at der er yderligere et
medlem der er styrtet under den daglige træning. I begge tilfælde var
der ikke faldet nævneværdigt nedbør og banerne var tørre.
Bestyrelsen besluttede, at etablere en midlertidig løsning for at sikre
sikkerheden for vores medlemmer og stævne deltagere. Derfor blev
det på det efterfølgende bestyrelsesmøde godkendt, at ridebanerne
blev besigtiget af en professionel, for at komme frem til en
økonomisk overkommelig midlertidig løsning, der kunne sikre
sikkerheden for medlemmer og stævnedeltagere.
Løsningen blev et ekstra lag sand, som efterfølgende kan genbruges
andetsteds – se beskrivelse på side 9. Efterfølgende er der afholdt en
dressur stævne, og medlemmer der bruger banerne til dagligt,
rapporterer, at sikkerheden er reetableret på banerne. En Teknisk
Delegeret fra DRF har godkendt den midlertidige løsning.
Det skal understreges, at dette er en midlertidig løsning, og at
problemet vil komme igen, hvis banerne ikke bliver totalrenoveret.
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FORSLAG

Bestyrelsen foreslår en totalrenovering på baggrund af
research af markedet, og benchmarking med andre
rideklubber.
De nye baner etableres som fiberbaner, da det er en
langtidsholdbar løsning
Netop fiberbaner er populære iblandt ryttere og er
derved også et konkurrenceparameter i forhold til at
tiltrække medlemmer og deltagere til vores stævner.
SLR har i forvejen en maskin- og redskabsflåde, der kan
vedligeholde de nye fiberbaner, idet at ridehal A samt
B/C er fiberbaner.
Fremangsmetode

Det midlertidige toplag/ridelag skrabes af.
Planen er at genbruge det på dressurbanen ved hal B/C
samt på græsbanen. (se figur 1 på side 3)
Der etableres et nyt dræn/bærelag (knust tegl)
Under ridelaget findes der fast grund.
Der lægges et mellem lag med stenmel.
Dette er til for at sikre, der ikke kommer sten op i banen.
Der lægges derefter et sand/fiberlag.
Banen rettes af, og gøres klar til brug.

Tidshorisont

Det forventes, arbejdet vil pågå i 2-4 uger.

Pris og budget

650.000

FORSLAG FRA
BESTYRELSEN
Vedtægtsændringer
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VEDTÆGTSÆNDRINGER
Bestyrelsen foreslår 3 vedtægtssændringer i forhold til §5, 7
og 11:
§ 5. Medlemskontingent
§7. Bestyrelsen
§ 11. Generalforsamling
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§ 5. MEDLEMSKONTINGENT

NUVÆRENDE FORMULERING:
Betaling for medlemskontingent, og etablissementskort, der giver
ret til at benytteklubbens indendørs og udendørs faciliteter,
fastsættes af bestyrelsen forklubbens medlemmer.
Kontingentet opdeles i følgende grupper:
A:Seniorryttere
B: Juniorryttere
C: Passive medlemmer
Bestyrelsenkan i forbindelse med undervisningsaftaler,
stævneaktivitet eller lign.fastsætte særlig betaling for brug af
klubbens faciliteter. Satser for disseaktiviteter skal rapporteres
særskilt til generalforsamlingen i forbindelse medfastsættelse af
kontingent A, B og C.
Fastsættelse af kontingent foretages for næstfølgende år og
forelægges på den ordinæregeneralforsamling til endelig afgørelse i
henhold til § 11 punkt 4.
Medlemskontingent og betaling for etablissementskort opkræves
halvårligt i november og maj med sidste indbetalingsdato
henholdsvis 1. januar og 1. juli.
Såfremt betaling ikke er indgået på klubbens konto henholdsvis den
10. januar og den 10. juli, medfører restance, at rytteren fra 10.
januar/10. juliudelukkes fra at benytte klubbens faciliteter og fra at
deltage i klubbensarrangementer til restancen er betalt.
Sidder medlemmet rykker(e) overhørigt, således at restancen ikke
er betalt indenfor 2 måneder, ophørermedlemskabet af klubben.

Tilføjelse:

Bestyrelsen har ret til at pålægge et gebyr, hvis et medlem ikke
betaler til tiden.
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§7. BESTYRELSEN

NUVÆRENDE FORMULERING:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der ikke må have ridesport som
hovederhverv.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende
bestyrelsesmøde efter afholdelse af generalforsamling.
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som
formand indtil næste generalforsamling.
Valg gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur,
således at 3 medlemmer afgår det ene år og 4 medlemmer i det
andet år. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger på den ordinære generalforsamling 2
bestyrelses suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb
efter at suppleanter er tiltrådt bliver mindre end 5, er bestyrelsen
berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende
generalforsamling.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubbens virksomhed.
Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for anlæggets anvendelse i
form af "Ridehusplan", "Ridehusreglement", "Ordensreglement"
samt "sikkerhedsreglement" m.m.

Tilføjelse:

Bestyrelsen nedsætter løbende og efter behov, udvalg til at varetage
klubbens aktiviteter, f. eks. Spring- og dressurudvalg. Formanden
for hvert enkelt udvalg er en person fra bestyrelsen eller en af
bestyrelsen godkendt person.
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§ 11. GENERALFORSAMLING

NUVÆRENDE FORMULERING:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer
bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af
klubbens faste ejendomme.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. december.
Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med angivelse af sted og
dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel.
Indkaldelsen kan ske ved udsendelse af brev eller i elektronisk form.
Varsling sker samtidig på klubbens hjemmeside senest den 1.
oktober.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære
generalforsamling, skal være sekretæren i hænde senest den 15.
oktober og vedlægges dagsordenen i fuld ordlyd. Sager, der ikke er
optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. dog §7.
6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg til faste udvalg, jævnfør § 7.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Ændring:

8. Valg til faste udvalg, jævnfør § 7. Pkt. 8 udgår.

REGNSKAB

LEDELSESPÅTEGNING
Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for Slangerup-Lynge Rideklub
for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af foreningens aktiviteter for perioden
1. oktober 2018 - 30. september 2019.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slangerup, den 29. oktober 2019
Bestyrelse

Christina Just Henriksen
Formand

Line Clausen
Næstformand

Susanne Guldberg
Kasserer

Yvonne Pedersen

Karina Lykkegaard

Poul Knudsen

Jeanette Lander
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INTERN REVISIONSPÅTEGNING
Vi har revideret efterstående årsregnskab for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019
for Slangerup-Lynge Rideklub.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og Vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver
og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat for perioden 1. oktober 2018 30. september 2019.
Slangerup, den

/

2019

Bente Jensen
Intern revisor

Mette Lorentzen
Intern revisor
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB
Til ledelsen af Slangerup-Lynge Rideklub
Vi har opstillet årsregnskabet for perioden 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for SlangerupLynge Rideklub på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har
tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og FSR - danske
revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet,
faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed,
er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger,
De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Løbende assistance
Vi har i løbet af regnskabsåret ydet assistance ved udarbejdelse af bogføring, herunder tilretning af
kontoplan, afstemning af likvide beholdninger mv.
Slangerup, den 29. oktober 2019
Aktiv Revision.nu ApS

Britta Thomsen
registreret revisor, cand.merc.aud.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er uændrede i forhold til sidste års
regnskabsaflæggelse.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Kontingenter indregnes i takt med udsendelse af kontingentopkrævninger.
Herudover indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
BALANCEN
Ejendommen
Ejendommen er optaget til den offentlige vurdering.
Værdipapirer
Værdipapirer er optaget til kursværdien pr. statusdagen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender.
Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/10 2018 - 30/9 2019
Realiseret
Note 2018/2019

Budget
2018/2019

Realiseret
2017/2018

526.982
294.994
45.483
119.876
16.970
1.004.305

429.000
265.000
30.000
90.000
20.000
834.000

448.125
272.238
35.513
92.848
2.190
850.914

-739.085

-770.500

-662.763

Resultat før renter

265.220

63.500

188.151

Afkast, Nykredit Invest
Kursregulering, Nykredit Invest
Renteudgifter, Handelsbanken
Renteudgifter, kreditorer
Prioritetsrenter, Nykredit
Renter i alt, netto

3.738
3.617
-2.017
-57
-12.563
-7.282

8.000
0
-1.000
0
-25.000
-18.000

11.267
-8.247
-813
0
-15.069
-12.862

ÅRETS RESULTAT

257.938

45.500

175.289

RESULTATDISPONERING
Hensættelse til projekt ridehus B/C
Overført resultat
DISPONERET I ALT

80.000
177.938
257.938

0
45.500
45.500

0
175.289
175.289

Kontingenter, ridehuskort, undervisningsgebyr, m.m.
Tilskud Frederikssund Kommune
Drift Cafeteria
Stævnearrangementer
Øvrige indtægter, reklameskilte, klubtøj m.v.
Indtægter i alt

1

Driftsomkostninger

3
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BALANCE PR. 30/9 2019

30/9 2019

30/9 2018

AKTIVER
Grund og bygninger, off. ejendomsvurdering (grundværdi kr. 177.300)
Værdipapirer, Nykredit
Anlægsaktiver i alt

2.900.000
284.993
3.184.993

2.900.000
281.377
3.181.377

Andre tilgodehavender

3.997

2.500

Tilgodehavender i alt

3.997

2.500

9.483
146.264
387.214
37.150
28.104
41.640
649.855

0
142.433
149.265
81.638
23.577
51.088
448.000

AKTIVER I ALT

3.838.845

3.631.877

PASSIVER
Kapitalkonto, primo
Regulering til egenkapital, primo
Overført af årets resultat
KAPITALKONTO I ALT

2.816.828
0
177.938
2.994.766

1.685.764
955.775
175.289
2.816.828

Hensættelse til projekt ridehus B/C

80.000

0

HENSÆTTELSER I ALT

80.000

0

597.857
166.222
764.079

675.588
139.461
815.049

3.838.845

3.631.877

Kontantbeholdning
Indestående, Nykredit Bank
Erhvervs- og medlemskonto
Ponykonto
Hestespring konto
Dressurkonto
Likvide beholdninger i alt

Prioritetslån, Nykredit
Kreditorer
GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT
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NOTER

Realiseret
2018/2019

Budget
2018/2019

Realiseret
2017/2018

137.201
34.221
3.400
321.800
30.360
526.982

115.000
25.000
4.000
275.000
10.000
429.000

107.660
22.548
4.800
301.556
11.561
448.125

Stævner
Dressur og springstævner
Rosetter og pokaler
Stævner i alt

139.328
-19.452
119.876

115.000
-25.000
90.000

116.774
-23.926
92.848

Note 3. Driftsomkostninger
Note 3a Ejendomsudgifter
Ejendomsskat
Ejendomsforsikring
El
Vand og forbrugsafgifter
Rengøring og renovation
Ejendomsudgifter i alt

6.035
45.396
40.531
14.325
29.185
135.472

6.000
45.000
55.000
10.000
25.000
141.000

5.981
40.895
50.771
9.937
23.645
131.229

Note 3b Anskaffelser og vedligehold
Vedligehold ridehaller
Vedligehold udendørs baner
Pasning af baner
Vedligehold udendørsområde i øvrigt
Tilbageført leverandørgæld pr. 1/10 2016
Springmateriel
Småanskaffelser
Klubtøj mv.
Anskaffelser og vedligehold i alt

133.405
63.148
105.375
117.366
0
0
28.785
4.978
453.057

125.000
125.000
80.000
85.000
0
10.000
35.000
5.000
465.000

89.029
76.920
79.963
58.218
-30.500
35.333
59.044
13.046
381.053

6.136
0
9.500
0
15.636

5.000
5.000
10.000
3.500
23.500

4.804
4.782
9.351
3.417
22.354

Note 1.

Note 2.

Kontingenter, etablissementskort mv.
Medlemskontingent, seniorer
Medlemskontingent, juniorer
Medlemskontingent, passive
Etablissementskort
Undervisningsgebyrer a kr. 50
Kontingenter/medlemmer i alt

Note 3c Drift maskiner
Brændstof
Vedligehold og reparation
Forsikring maskiner
Nyanskaffelser
Drift maskiner i alt

Side 7

Gns.
antal
192
77
17
149
286

NOTER
Note 3d Administrationsomkostninger
Repræsentation
Generalforsamling
Bestyrelses- og udvalgsmøder
Dekoration og skilte
Hjemmeside
Kontorartikler
Edbudgifter og -anskaffelser
Øvrige småanskaffelser
Telefon
Revisor
Øvrige forsikringer
Kontingent DRF
Abonnement e-conomic
Abonnement ForeningsAdministrator
Porto og gebyrer bank, pbs og Nets
Tab på debitorer
Driftsomkostninger i alt

Side 8

Realiseret
2018/2019

Budget
2018/2019

Realiseret
2017/2018

380
883
6.683
3.631
10.328
7.211
16.202
1.243
12.484
26.250
11.830
19.881
3.795
3.077
11.042
0
134.920

2.000
5.000
7.500
10.000
3.000
1.000
10.000
5.000
12.500
15.000
12.500
40.000
3.000
0
12.000
2.500
141.000

1.543
1.918
7.287
16.866
13.238
655
7.573
3.960
12.371
24.125
11.348
13.240
2.801
0
11.202
0
128.127

739.085

770.500

662.763

Budget 2020

Budget
2019/2020

Note
Kontingenter, ridehuskort,
undervisningsgebyr, m.m.
Tilskud Frederikssund
Kommune
Drift Cafeteria
Stævnearrangementer
Øvrige indtægter,
reklameskilte, klubtøj m.v.
Indtægter i alt

526.982

448.125

265.000

294.994

272.238

15.000
93.000

45.483
119.876

35.513
92.848

17.000

16.970

2.190

861.000

1.004.305

850.914

-726.000

-739.085

-662.763

135.000

265.220

188.151

8.000

3.738

11.267

Kursregulering, Nykredit Invest

0

3.617

-8.247

Renteudgifter, Handelsbanken

-1.000

-2.017

-813

Renteudgifter, kreditorer
Prioritetsrenter, Nykredit

0
-25.000

-57
-12.563

0
-15.069

Renter i alt, netto

-18.000

-7.282

-12.862

ÅRETS RESULTAT

117.000

257.938

175.289

2

3

Resultat før renter
Afkast, Nykredit Invest

NOTER

Note 1.

Note 2.

Realiseret
2017/2018

471.000

Driftsomkostninger

1

Realiseret
2018/2019

Kontingenter,
etablissementskort mv.
Medlemskontingent, seniorer
Medlemskontingent, juniorer
Medlemskontingent, passive
Etablissementskort
Undervisningsgebyrer a kr. 50

Budget
2019/2020

Realiseret
2018/2019

Realiseret
2017/2018

120.000
28.000
3000
300000
20000

137.201
34.221
3.400
321.800
30.360

53.830
11.274
2.400
369.060
11.561

Kontingenter i alt

471.000

526.982

448.125

Stævner
Dressur og springstævner
Rosetter og pokaler

115.000
-22000

139.328
-19.452

116.774
-23.926

Stævner i alt
Note 3.

Driftsomkostninger

Note 3a

Ejendomsudgifter
Ejendomsskat
Ejendomsforsikring
El
Vand og forbrugsafgifter
Rengøring og renovation
Ejendomsudgifter i alt

Note 3b

Anskaffelser og vedligehold
Vedligehold ridehaller
Vedligehold udendørs baner
Pasning af baner
Vedligehold udendørsområde i
øvrigt
Tilbageført leverandørgæld pr.
1/10 2016
Springmateriel
Småanskaffelser
Klubtøj mv.
Anskaffelser og vedligehold i
alt

Note 3c

Drift maskiner
Brændstof
Vedligehold og reparation
Forsikring maskiner
Nyanskaffelser
Drift maskiner i alt

Note 3d

Administrationsomkostninger
Repræsentation
Generalforsamling
Bestyrelses- og udvalgsmøder
Dekoration og skilte
Hjemmeside
Kontorartikler
Edbudgifter og -anskaffelser
Øvrige småanskaffelser
Telefon
Revisor
Øvrige forsikringer
Kontingent DRF
Abonnement e-conomic
Abonnement
foreningsAdministrator

93000

119.876

92.848

6000
46000
50000
15000
30000
147.000

6.035
45.396
40.531
14.325
29.185
135.472

5.981
40.895
50.771
9.937
23.645
131.229

100.000
100.000
110.000

133.405
63.148
105.375

89.029
76.920
79.963

117.366

58.218

0

-30.500

0
28.785
4.978

35.333
59.044
13.046

453.057

381.053

6000
5000
10000
3500
23.000

6.136
0
9.500
0
15.636

4.804
4.782
9.351
3.417
22.354

1500
3000
7500
5000
6000
5000
8000
2500
12500
20000
12500
22000
2000

380
883
6.683
3.631
10.328
7.211
16.202
1.243
12.484
26.250
11.830
19.881
3.795

1.543
1.918
7.287
16.866
13.238
655
7.573
3.960
12.371
24.125
11.348
13.240
2.801

3.077

0

70.000
0
20.000
30.000
5.000
435.000

1500

Porto og gebyrer bank, pbs og
Nets
Tab på kontingenter

Driftsomkostninger i alt

12000
0
121.000

11.042

11.202

0
134.920

0
128.127

726.000

739.085

662.763

