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Regnskab for Old Boys klubben 2017 – 2018 
 

 Regnskabet dækker perioden 17.10.2017 – 23.10.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status  

 

Saldo  pr. 17.10.2017       41.526     

Underskud          4.815      

Saldo pr. 23.10.2018       36.711 

 

Klubben har 108 medlemmer og aktiverne indestår i Vestjysk Bank Kr. 36.201 

Kassebeholdning:        Kr.      510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til regnskab: 

 

Vi er 108 medlemmer  

 

Vi har haft to arrangementer som vi har haft overskud på, nemlig VOB og SK. Det skal 

dog bemærkes, at der fra overskuddet skal trækkes prisen på præmier. 

 

Som man vil bemærke, så er der brugt mindre på præmier i år en vi plejer. Det må jo 

betyde, at der ikke har været så stor tilslutning til vore tirsdagsmatcher. 

 

Arrangementer som vi har brugt penge på, det er generalforsamling, juleafslutning og 

sommerudflugten. 

 

Deltagelse i matcher og møder: Det er den beslutning vi lavede for to år siden, nemlig at 

klubben vil betale for et bestyrelsesmedlems deltagelse i hver af vore udekampe. Desuden 

deltagelse i møder med bestyrelserne for de to andre turneringsgrupper VOB og SK. 

 

Poloskjorter vi har indkøbt 206 poloskjorter. De sidste 6 skyldes at vores tøj ekspert ikke 

havde regnet med at der skulle bruges så mange XXXX. 

 

Div. Udgifter dækker blandt andet over gravering af præmier. En pokal fra turneringen 

mod damerne, som på beklagelig vis var glemt hos guldsmeden, og en plakette som vi på 

retmæssig vi vandt i år.  

 

Bestyrelsen håber at vi i det kommende år vil være ca. lige så mange medlemmer som i år, 

og da vi har et lager af poloskjorter som stadig kan købes, så regner vi med at fastholde 

kontingentet på kr. 300.- så vi ikke får flere år med underskud.  Skulle det vise sig 

nødvendigt at stramme lidt op, så kan det jo eksempelvis gøres ved at give lidt mindre 

tilskud til sommerudflugt, eller ved at man betaler de sædvanlige 40 kr. for at deltage i 

juleafslutningen eller de gule ærter ved generalforsamlingen .  

 

Indtægter   

Kontingent  32.400  

Arrangementer 6.330  

5kr. pr. frokost 3.095  

Poloskjorter 18.650  

Tilskud fra Jysk Energi 15.000  

   

Udgifter   

Præmier  12.807 

Arrangementer  21.273 

Øl til medlemmer  1.709 

Deltagelse i matcher og møder  3.833 

Poloskjorter  39.290 

Kontorhold  350 

Div. Udgifter  1.015 

Bank gebyr  13 

I alt 75.475 80.290 

underskud 4.815  

Balance 80.290 80.290 
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