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AskovSpejder 

 
Askov 1. februar 2021 

 
 
 

I inviteres hermed til 
 
Grupperådsmøde 2021 (Generalforsamling) 
Mandag den 22. februar 2021 kl. 19.30 
 
Mødet afholdes online, grundet forsamlingsforbuddet (link til mødet udsendes senere) 
 
Grupperådet er gruppens øverste myndighed. Det består af aktive medlemmer, der er fyldt 
15 år, forældre til medlemmer under 15 år, samt bestyrelsen. 
 
Det er grupperådet, der fastlægger de overordnede rammer for jeres børns spejderliv. 
Så deltag i mødet, og gør din indflydelse gældende. 
 
Dagsorden for grupperådsmødet 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 8.2.2021 

5. Fremlæggelse af planer for 2021 

6. Fremlæggelse af budget for 2021 - fastsættelse af medlemskontingent. 

7. Valg af bestyrelse, Korpsråd, Divisionsråd, formand, kasserer, revisor, suppleanter. 

8. Eventuelt. 

 

Det reviderede regnskab, samt bilag udsendes på mail før mødet. 

 

Vel mødt til alle 

Christian Ballisager, Bestyrelsesformand, formand.askovspejder@gmail.com 

 

mailto:formand.askovspejder@gmail.com
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AskovSpejder 
Referat fra Grupperådsmøde på Teams 

  

22-02-21 kl. 19.30-20.30   

   
   

Indhold Ansvarlig 

1. Valg af dirrigent og referent 

Formanden byder velkommen. 

Formanden foreslår Tine Lykke Thomsen som dirrigent. 

Forsamlingen godkender Tine som dirigent. 

Dirigenten konstaterer, at grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. 

Formanden foreslår Lisbeth Garder som referent. 
Forsamlingen godkender Lisbeth som referent. 
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2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe 

Formand og gruppeleder fremlægger beretning for det forgangne år.  

Formanden beretter: 

 Et anderledes år med færre aktiviteter grundet covid-19. Vi er lykkes 

med opdelt spejderaktiviteter efter covid-19 restriktionerne og en 

sommerlejr. 

 Bestyrelsen har mødtes online hele året og arbejdet har været mindre 

grundet Covid-19. 

 Stabilt medlemstal. 

 Vi er lige nøjagtig de ledere, vi skal være, men der er brug for flere, 

da Bo er midlertidig leder. Tak til Christina for mange års indsats. 

Velkommen til Karsten som ny leder ved mini og Silke ved mikro. 

 Formanden takker for et godt formandskab. 

Grupperådet har ingen spørgsmål.  

Grupperådet godkender beretning.  

 

Gruppeleder beretter: 

 En smule vækst i antallet af spejdere. Vi er nu 50, hvor vi havde 43 

medlemmer sidste år. 

 Vi er parate, når vi får mulighed for at åbne igen. Formentlig hvor vi 

skal starte op i mindre grupper og forskellige lokaliteter, som vi har 

erfaring med. 

 Vi har afholdt sommerafslutning med årsmærker – desværre uden 

forældre pga Covid-19. 

 Divisionssommerlejr blev aflyst. Vi tog på sommerlejr til Skanderborg 

med tog i stedet for, som blev en fantastisk tur. 

 Det ligger i kortene at tage toget næste gang vi skal på lejr – det var 

en positiv oplevelse. 

 Svampetur i september blev uden forældre i år. 

 Tak for indsatsen med lodsedler  - i år har vi også solgt godt. 

 Dejligt med nye ledere, men desværre et farvel til Christina for alle 

de år, hvor hun har været aktiv og deltaget i spejderlivet 

 Tak til ledere og bestyrelsen for samarbejdet i året 

Grupperådet har ingen spørgsmål.  

Grupperådet godkender beretning.  
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3. Fremlæggelse af årsregnskabet. 

Kasserer fremlægger regnskab for det forgange år.  

 Ender med et overskud på ca. 20.000 kr. 

 Præget af Covid-19. 

 Store afvigelser på ture og lejre på både udgifter og indtægter skal 

ses samlet. 

 Øget indtægt på udbringning af blade skyldes af faktura for sidste 

omdeling i 2019 kom sent og derfor først med i 2020 regnskabet.  

Grupperådet har ingen spørgsmål. 

Grupperådet godkender regnskabet. 

 
 

 

4. Behandling af indkomne forslag 
Ingen modtaget. 

 

 

 

 

  

5. Fremlæggelse af planer for 2021 
Gruppeleder fremlægger forslag til udviklingsplan for det kommende år. 

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i korpsets fem udviklingspunkter ført ind 

i en Askov ramme: 

 Modige børn og unge – vi skal udfordre børnene 

 Vildskab i naturen  - vi skal være ude i naturen 

 Bæredygtighed i børnehøjde – involvere og oplyse børnene om 

hvorfor vi gør som vi gør – f.eks. at tage toget frem for bil 

 Flere ledere – at de, der er ledere har det godt, og vi kan tiltrække 

flere ledere 

 Urban scouting – vi skal bruge de faciliteter, vi har. Hvilke facilitetter 

har vi omkring os, som vi kan bruge? 

 

Grupperådet har ingen spørgsmål.  

Grupperådet godkender udviklingsplanen. 

 

 

6. Fremlæggelse af budget for 2021 - 
fastsættelse af medlemskontingen 

Kasserer fremlægger forslag til kontingent og budget. 

 Vi forsøger at lave et budget med underskud på 30.400 kr. (hvor de 

15.000 kommer retur i 2022 fra Vejen Kommune) 

 



AskovSpejder  
  

 Grupperådsmøde 

Side 4 af 5 

  

 Der er lavet en fejl i lokaletilskud, hvor der er budgetteret med et 

tilskud på 31.500 kr.. Det skal være 17.000 kr. Det skyldes, at der i år 

er sat en udgift af til tagene på shelter på 2021. 

 Kontingentet fasholdes. 

 At anden kontingentopkrævning i 2021 udelades, hvilket betyder en 

nedgang i kontingenter. 

Grupperådet har ingen spørgsmål.  

Grupperådet godkender kontingent og budget. 

 

7. Valg af bestyrelse, korpsråd, 
divisionsråd, formand, kasserer, revisor, 
suppleanter. 

Bestyrelse: 

 Bestyrelsen foreslår 7-8 medlemmer i bestyrelsen. P.t. er der 7 

medlemmer og en suppleant. 

 Christian Ballisager (formand) – genopstiller ikke (far til Storm ved 

junior og Kamilla ved mikro) 

 Heino Holm opstiller som formand (far til Jasmin ved mini, Lucas ved 

mikro) 

 Henning Rose genopstiller som kasserer. Han genopstiller ikke næste 

år 

 Unge: Ingen kandidater opstiller 

 Ledere  

o Gruppeleder - Bo Flugt Sørensen genopstiller 

(gruppelederen er født medlem) 

o Christina Håkansson– genopstiller ikke 

o Kristina Nielsen – opstiller (juniorleder) 

 Forældre 

o Vibeke – ikke på valg. (mor til Niels ved junior, Karl ved Mini) 

o Brian – ikke på valg. (Far til Kristian ved trop) 

o Lisbeth – genopstiller (mor til Frederik ved mini) 

o Christian Larsen – opstiller som suppleant (far til William ved 

mini, Frida ved mikro) 
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Valg til korpsråd 

 Doris Petersen - genopstiller 

 Nikolai Flugt Sørensen - genopstiller 

 

Valg til divisionsrådet 

 Doris Petersen - genopstiller 

 Nikolai Flugt Sørensen - genopstiller 

 Kristina Nielsen - genopstiller 

 Bo Flugt Sørensen - opstiller 

 Betina Hansen - genopstiller 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Knud Johansen – genopstiller som revisor 

 Tine Lykke Thomsen – genopstiller som revisorsuppleant 

 
 

8. Eventuelt 
Ingen punkter 
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 2021 Beretning fra Bestyrelse om 2020 
 

Det sidste år har Bestyrelsen bestået af Vibeke Kragsig Mortensen, Lisbeth Garder, Brian Rygaard, Christina Håkonson, 
Henning Rose, Bo Flugt og undertegnede. Anette Bollerup har været suppleant. 

Det bliver nok svært at se tilbage på året, uden at nævne en speciel ting – nemlig COVID-19.  
Det har jo i høj grad også påvirket vores spejderarbejde. Det vil også sige at der i bestyrelsen ikke har været et eneste 
fysisk møde. Vi har holdt møde digitalt og dermed kunnet aftale hvad vi skulle gøre.  

Vi har naturligvis fulgt de offentlige retningslinjer hele vejen igennem – både for bestyrelsesarbejdet og det generelle 
spejderarbejde. Og på den måde kunnet holde spejdermøder opdelt i foråret, komme på sommerlejr og i efteråret holde 
spejdermøder med afstand. Det har trods alt været rart at der ikke har været lukket ned hele året. 

Jeg plejer at skrive at medlemstallet er nogenlunde stabilt – og det er det også i år. Men det bliver rigtig spændende at se 
hvorledes det går når der lukkes op – eller hvis nedlukning fortsætte noget tid endnu.  

Ledersituationen 
Ligenu er vi er kun lige nøjagtigt nok ledere til at lave godt spejderarbejde. Dog har alle grene, på nær junior, to ledere. 
Det er absolut ønskværdigt med flere ledere. Bo er midlertidig leder hos juniorerne – men vi skal meget gerne have fundet 
en anden løsning på dette, da han også er gruppeleder.  

Lederne er p.t. 

Familiespejder (3-5år) - Henrik Villaume Meyer, Katrine Boller 
Mikro (6-7år) - Betina Hansen, Cindie Blå Olesen (NY) 
Mini (8-9år) – Karsten Baagø Meldgaard (NY), Christian Ballisager (NY) 
Junior (10-11år) – Kristina Nielsen, Bo Flugt Sørensen (midlertidigt) 
Trop (12-15år) - Doris Petersen, Kim Barasinski (ikke stabil pga arbejde) 
 
Christina Håkansson stoppede til nytår – Kæmpe tak til Christina for mange års godt spejderarbejde og lederskab. 
Tak for samarbejdet!  

Karsten og Cindie er ny ledere velkommen til dem – vi glæder os til samarbejdet.  

Økonomi  
Kasser redegør i detaljer om regnskab og budget. Helt kort har der været et overskud i 2020.  Aktivitetsniveauet har været 
et andet end budgetteret – grundet COVID-19.  
Vi har året igennem fastholdt kontingent-opkrævningen (ligesom korpset i øvrigt også har gjort).  

Vi har besluttet at droppe den 2. opkrævning i 2021, altså 1/3 af årskontingentet.  

Fremtiden 
For mit vedkommende går jeg over til en ny roller og skal hjælpe Karsten med Minierne. Jeg vil sige tusind tak for et godt 
samarbejde. Vi har en rigtig god bestyrelse og et godt samarbejde med lederne. Hvad fremtiden byder os, må vi se, men 
forhåbentligt bliver det noget med at der bliver åbnet for fritidsaktiviteter og at vi fortsat kan lære børn at tænde bål, 
navigere med et kompas og en masse dejligt fællesskab, måske på afstand. 

Til sidst også en stor tak til ledere, bestyrelse og forældre – uden jeres engagementet, positive ånd og arbejdskraft, så 
var der ikke noget spejderarbejde i Askov   

Mvh Christian  
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AskovSpejder 
 

Grupperådsmøde 2021 
 

Askov den 15. februar. 2021 
 

Beretning fra AskovSpejder Gruppeleder 
 

Vi er p.t. 67 medlemmer hvor de 50 er spejdere, og resten er ledere og hjælpere. 

 

Fordelt på: 5 familiespejd 2 ledere, 17 mikroer 2 ledere, 12 minier 2 ledere, 10 junior 1 ledere, 5 
tropsspejdere 1 leder, 8 gruppemedlemmer, 1 gruppeleder 

 

Efter grupperådsmødet i februar sidste år, gik der lige 10 dage, og så lukkede AskovSpejder 
sammen med resten af Danmark, ned for aktiviteter, og i kølevandet på dette, blev det heller ikke 
til så mange spejderture/arrangementer i løbet af året som vanlig, men noget fik vi da mulighed for 
at gennemføre. 

 

Vi måtte ikke mødes til spejder, men så måtte spejder komme med hjem. Vi forsøgte med at lave 
”hjemme-spejd” vi syntes det blev godt, og dem der deltog virkede også til at nyde det, men da der 
ikke var stor interesse fra spejderne (måske var det forældrene) har vi valgt ikke at tilbyde det i 
denne omgang. Men vi kan dog godt mærke, at vi er ved at mangle noget ”spejder” så der er lidt i 
støbeskeen. 

 

Da vi måtte komme i gang igen, midt i maj delte vi os op i mindre grupper på forskellige lokationer 
så det var muligt at mødes. Noget vi syntes fungerede, og derfor også en af de tanker vi har når vi 
igen får mulighed for, at starte op igen. 

De enkelte grene har gang i forskellige aktiviteter, shelter mærket, og andre overnatninger i 
forbindelse med mærker mm. 

  

Inden sommerferien havde vi sommerafslutning, hvor der udleveres årsmærker, som altid en god 
aften med spejder, men i år dog uden forældre, men vi håber på at familierne kan komme med i år 
som er tirsdag den 22. 6. 2021. 

 

Jubii vi kunne komme på sommerlejr, og vi fik stablet noget på benene så vi kunne komme til 
Forlev Spejdercenter ved Skanderborg. Vi tog toget til lejren og det lod til at var en succes, så 
bestemt ikke sidste gang vi tager fælles transport til en lejr/arrangement. Første og eneste lejr i 
2020 med de nye telte, havde nu håbet på at have haft flere lejligheder til at prøve dem flere her i 
2020. 

 

Svampetur var planlagt til, at hele familien kunne deltage med. Desværre måtte vi skære familien 
fra og kun have spejderne med, da vi ellers ville blive for mange samlet. Vi skulle også smage på 
de svampe vi havde fundet, så efter lilberedning var der smags prøver, ikke alle var lige begejstret 
 

 

I okt. – nov. gik vi atter igang med at sælge lodsedler, for KFUM-soldatermissionen. Vi fik i år solgt 
400 lodder, flot klaret af spejderne og de forældre der hjalp dem til gejsten. 
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AskovSpejder 
 

Det er jo ikke fordi det starter godt her i 2021, men vi vil gøre det der er muligt for, at vi kan give 
spejderne et godt spejder år med hvad der nu hører til af spejderture/arrangementer, både 
traditionelle og nytænkte. 

 

Spejder og online møder ligger ikke så naturligt, men det kan jo lade sig gøre og der bliver da også 
holdt leder- og bestyrelses møder og så nu også Grupperådsmødet, så noget nyt har vi da også 
lært i 2020 

 

Karsten er startet som Mini leder, og han overtager nu efter Christina som har takket af, her hen 
over nytåret. Christian Ballisager kommer også til at hjælpe ved mini her hen over foråret, så et 
stort velkommen til jer og også et kæmpe stort tak til Christina, for indsatsen gennem de mange år 
du har været aktiv leder. 

 

Også en tak til alle lederne for de gode spejderoplevelser, jeg har haft sammen med jer i 2020 og 
til dem vi får fremad. 

 

Til sidst vil jeg til bestyrelsen sige tak for kampen i 2020 og jeg glæder mig til arbejdet i den 
kommende bestyrelse. 

 

Gruppeleder Bo Flugt 



~ DETDAnSKE 
~ SPEJDERKORPS 

AskovSpejder 

Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020- 31-12-2020) 

Resultatopgøre Ise 

2020 

AskovSpejder 

Hjemkommune: 

Vejen 

Periode: 

01-01-2020- 31-12-2020 

CVR: 

DK29478678 

Godkendt d. 2021 

http://www.askovspejder.dk 

Udskrevet 08-02-2021 
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Underskrifter 2020 

Christian Lykke Ballisager 

Bestyrelsesformand 

Brian Rygaard 

Bestyrelsesmedlem 

Christina Håkansson 

Leder i Bestyrelsen 

AskovSpejder 

Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020- 31-12-2020) 

Bo Flugt Sørensen 

Gruppeleder 

Leder i Bestyrelsen 

Lisbeth Garder 

Bestyrelsesmedlem 

Vibeke Kragsig Mortensen 

Bestyrelsesmedlem 

http://www.askovspejder.dk 

Udskrevet: 08-02-2021 
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Revisor erklæring 

AskovSpejder 

Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020- 31-12-2020) 

Revisionen har revideret regnskabet for AskovSpejder for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 

Udskrevet: 08-02-2021 

Foreningens ledelse har ansvaret for regnskabet. Revisors ansvar er på grundlag af revisionen at afgive en konklusion orn regnskabet. 

Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, tilrettelagt og udført med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed 

for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejl information. 

Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har 

udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt 

grundlag for vor konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold . 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav .. 

Knud Herman Johansen 

Grupperevisor 

http://www.askovspejder.dk 

c;r~,.... . <:> 1 c. 
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Resultat 2020 
Konto 

1 000 Medlemskontingent 

1 O 1 O Lokaletilskud 

1 011 Aktivitets-/medlemstilskud 

1 012 Kursustilskud 

1 015 OK-tilskud 

1 020 Ture og lejre 

1 030 Arrangementer og aktiviteter 

1031 Salg juledekorationer 

1 032 Salg af lodsedler 

1 033 Udbringning af blade mv. 

1034 Salg til spejdere 

1 040 Gaver/støtteforening 

1 050 Diverse indtægter 

1060 Renter 

1998 Indtægter 

2000 Korpskontingent 

201 O Divisionskontingent 

2020 Ture og lejre 

2021 Hytte-, lejrplads og lokaleleje 

2022 Proviant 

2023 Arbejdsmaterialer 

2024 Indkøb til videresalg 

2030 Arrangementer og aktiviteter 

2031 Udgifter ifm. juledekorationer 

2040 Kurser 

2041 Lejrtilskud 

2050 Administration 

2051 PR for spejderarbejdet 

2052 Kørselsgodtgørelse 

2053 Telefonudgifter 

2054 Gaver 

AskovSpejder 

Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020 - 31-12-2020) 

Sum 

32.265,19 

18.256,88 

5.130,00 

1.944,00 

9.590,00 

5.900,00 

250,00 

2.915,00 

3.955,00 

21.250,30 

905,00 

0,00 

11.900,00 

11 ,99 

114.273,36 

-17.535,00 

-2.475,00 

-7.615,55 

-8.156,00 

-1.538,65 

-7.957,44 

-918,00 

600,50 

-18,00 

-3.240,00 

0,00 

-6.467,40 

-1.858,75 

-527,24 

-1.080,41 

0,00 

http://www.askovspejder.dk 

Udskrevøt: 08-02-2021 

Forrige år Budget 2020 

32.247,56 32.040,00 

14.496,49 14.634,00 

5.400,00 5.400,00 

3.904,00 3.750,00 

10.238,00 10.000,00 

6.912,50 0,00 

5.715,00 4.000,00 

8.735,00 8.000,00 

4.080,00 4.000,00 

12.750,00 21 .250,00 

839,00 1.000,00 

2.000,00 0,00 

13.069,91 3.000,00 

97,25 0,00 

120.484,71 "l 07.07 4,00 

-17.160,00 -16.120,00 

-2.400,00 -2.340,00 

-2.245,75 0,00 

-5.888,00 -7.000,00 

-5.349,49 -5.000,00 

-3.371,60 -5.000,00 

0,00 0,00 

-2.183,90 -2.000,00 

0,00 -500,00 

-4.880,00 -5.000,00 

-8.000,00 0,00 

-10.448,39 ··15.000,00 

-1.858,75 -1.900,00 

-530,64 -2.500,00 

0,00 -450,00 

-372,00 -1.000,00 



~ DETDAnSKE 
~ SPEJDERKORPS 

Konto 

2055 Gruppestyrelses- og ledermøder 

2056 Forsikring, andre 

2057 Bankgebyrer 

2060 Materiel 

2072 Skatter, afgifter, forsikringer 

2073 Vedligeholdelse og rengøring 

2074 Opvarmning og belysning 

2090 Diverse udgifter 

2998 Udgifter 

2999 Resultat 

AskovSpejder 

Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020- 31-12-2020) 

Sum 

-2.612,20 

-5.754,92 

-1.610,75 

-10.295,60 

-7.575,71 

-1.214,50 

-5.799,67 

-726,05 

-94.376,34 

19.897,02 

http ://www. askovspejder .dk 

Udskrevet: 08-02-2021 

Forrige år Budget 2020 

-1.784,37 0,00 

-4.941,87 0,00 

-425,46 -100,00 

0,00 ·26.500,00 

-7.518,08 -7.200,00 

-5.441,05 -6.000,00 

-665,08 -6.000,00 

-150,00 -2.000,00 

-85.614,43 -111.610,00 

34.870,28 -4.536,00 



~ DETDROSKE 
~ SPEJDERKORPS 

Balance 2020 
Konto 

3001 Nordea 9421 - 7320 110660 

3002 Nordea plus 6270-716685 

3035 Kortbetalinger 

3050 Andre tilgodehavender 

3070 Tømmerlusen 

3080 Debitorsamlekonto 

3998 Aktiver 

4000 Gæld til korps og division 

4041 Pulje, tropsspejder 

4050 Formue 

4051 Samlede puljemidler 

4080 Kreditorsamlekonto 

4998 Passiver 

4999 Balance 

AskovSpejder 

Resultatopgørelse 2020 (01 -01-2020- 31-12-2020) 

http://www.askovspejder.dk 

Udskreve1t: 08-02-2021 

Balance Forrige år 

139.222,68 127.061,82 

194.500,80 194.500,80 

1.716,74 1.158,19 

0,00 2.150,00 

60.000,00 60.000,00 

20.760,18 12.868,07 

416.200,40 397.738,88 

8.488,60 8.846,00 

7.900,00 0,00 

407.271,1 5 387.374,13 

-7.900,00 0,00 

440,65 1.518,75 

416.200,40 397.738,88 

0,00 0,00 
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AskovSpejder 
 

 
 

Udviklingsplan for AskovSpejder i 2021 
 
Med udgangspunkt i korpsets udviklingsplans 5 hovedpunkter, vil vi 
arbejde hen imod, at AskovSpejder bliver et sted hvor vi gør følgende 
for at opnå målet. 
 
Modige børn og unge (hovedtema) 
AskovSpejder laver udfordrende aktiviteter i løbet af spejderåret, så vi 
giver spejderne mod på at prøve noget nyt, men samtidig til at være 
sig selv. 
  
Vildskab i naturen 
AskovSpejder vil, i så stort et omfang aktiviteterne gør det muligt, være 
ude og i naturen, da det giver glæde og mulighed for bevægelse, for 
spejderne. 
  
Bæredygtighed i børnehøjde 
Som spejdere værner vi altid om naturen. Spejderne skal, når vi 
træffer bæredygtige valg, vide hvordan og hvorfor, så vi kan give dem 
mulighed for, at de også selv kan træffe valg der gør en forskel for 
bæredygtigheden. 
  
Flere ledere 
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at de ledere vi har, forsat kan 
være en del af AskovSpejder og byder ind med det, den enkelte har 
mulighed for. Det gør vi ved, at skabe et godt lederfællesskab og give 
mulighed for, forskellige måder at være aktiv på. 
  
Urban Scouting 
Udnytte de ressourcer/faciliteter/rammer, der findes i lokalområdet så 
vi kan sikre, at vi har plads til de børn og unge, der kan blive en del af 
AskovSpejder. 



Resultat 2020
Konto Sum Forrige år Budget 2021 Budget 2020

1000 Medlemskontingent 32.265,19 32.247,56 25.000,00 32.040,00

1010 Lokaletilskud 18.256,88 14.496,49 31.500,00 14.634,00

1011 Aktivitets-/medlemstilskud 5.130,00 5.400,00 5.200,00 5.400,00

1012 Kursustilskud 1.944,00 3.904,00 3.000,00 3.750,00

1015 OK-tilskud 9.590,00 10.238,00 9.000,00 10.000,00

1020 Ture og lejre 5.900,00 6.912,50 6.000,00 0,00

1030 Arrangementer og aktiviteter 250,00 5.715,00 4.000,00 4.000,00

1031 Salg juledekorationer 2.915,00 8.735,00 2.500,00 8.000,00

1032 Salg af lodsedler 3.955,00 4.080,00 4.000,00 4.000,00

1033 Udbringning af blade mv. 21.250,30 12.750,00 17.000,00 21.250,00

1034 Salg til spejdere 905,00 839,00 1.000,00 1.000,00

1040 Gaver/støtteforening 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00

1050 Diverse indtægter 11.900,00 13.069,91 8.000,00 3.000,00

1060 Renter 11,99 97,25 0,00 0,00

1998 Indtægter 114.273,36 120.484,71 119.200,00 107.074,00

2000 Korpskontingent -17.535,00 -17.160,00 -18.900,00 -16.120,00

2010 Divisionskontingent -2.475,00 -2.400,00 -2.700,00 -2.340,00

2020 Ture og lejre -7.615,55 -2.245,75 -6.000,00 0,00

2021 Hytte-, lejrplads og lokaleleje -8.156,00 -5.888,00 -7.000,00 -7.000,00

2022 Proviant -1.538,65 -5.349,49 -5.000,00 -5.000,00

2023 Arbejdsmaterialer -7.957,44 -3.371,60 -6.000,00 -5.000,00

2024 Indkøb til videresalg -918,00 0,00 -500,00 0,00

2030 Arrangementer og aktiviteter 600,50 -2.183,90 -2.000,00 -2.000,00

2031 Udgifter ifm. juledekorationer -18,00 0,00 0,00 -500,00

2040 Kurser -3.240,00 -4.880,00 -5.000,00 -5.000,00

2041 Lejrtilskud 0,00 -8.000,00 0,00 0,00

2050 Administration -6.467,40 -10.448,39 -7.000,00 -15.000,00

2051 PR for spejderarbejdet -1.858,75 -1.858,75 -1.900,00 -1.900,00

2052 Kørselsgodtgørelse -527,24 -530,64 -2.500,00 -2.500,00

2053 Telefonudgifter -1.080,41 0,00 -600,00 -450,00

2054 Gaver 0,00 -372,00 -1.000,00 -1.000,00
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2055 Gruppestyrelses- og ledermøder -2.612,20 -1.784,37 -1.200,00 0,00

2056 Forsikring, andre -5.754,92 -4.941,87 -6.000,00 0,00

2057 Bankgebyrer -1.610,75 -425,46 -1.700,00 -100,00

2060 Materiel -10.295,60 0,00 -15.000,00 -26.500,00

2072 Skatter, afgifter, forsikringer -7.575,71 -7.518,08 -7.600,00 -7.200,00

2073 Vedligeholdelse og rengøring -1.214,50 -5.441,05 -25.000,00 -6.000,00

2074 Opvarmning og belysning -5.799,67 -665,08 -6.000,00 -6.000,00

2080 Renter 0,00 0,00 -4.500,00 0,00

2090 Diverse udgifter -726,05 -150,00 -2.000,00 -2.000,00

2998 Udgifter -94.376,34 -85.614,43 -135.100,00 -111.610,00

2999 Resultat 19.897,02 34.870,28 -15.900,00 -4.536,00
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