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Fredericia Fotoklub 
Generalforsamling Februar 2020 
 
Kassererens beretning. 
 
Kasserer: Kim Borup 
Revisor: Kurt Aulby 

 

Det har været omfangsrigt år med masser af aktiviteter som vores formand har berettet om. Flotte 
sponsorater fra Fredericia Kommune, Fredericia Lillebælt Rotary Klub og undervisning – i alt har 
disse bidraget med samlet 18.200 kr. til kassen – pengene er brugt til en masse aktiviteter i 
forbindelse med Fredericia Trekantuge fotograferinger osv.  

I skrivende stund er der 78 medlemmer (måske lidt mindre afhængig af kontingent indbetalinger) 
og traditionen tro vil der i foråret komme tilgang af flere, vi er jo Danmarks bedste fotoklub. 

På forrige  generalforsamling blev vi alle enige om at nedbringe kassebeholdningen til ca. 10.000 
kr. ved udgangen 2019 ved at investere og få rigtigt meget gang i klubben, vi endte på en 
beholdning på 13.112 kr. efter de investeringer og aktiviteter der har været. 

Året 2020 bliver spændende, vi har jo investeret i container i kanalbyen som koster 400kr om 
måneden, dvs 4800 kr årligt. Udover det er der gang i rigtig mange aktiviteter. 

Jeg forventer at vi igen rammer ca 10.000 kr i kassebeholdning når vi når  31 december i år. 

Jeg har ikke selv været så aktiv i året, men har set på fra sidelinjen. Fraværet skyldes jagten på min 
drengedrøm og de sidste par måneder lidt sygdom og stress. Men jeg ser frem til 2020 vor i vil se 
mig mere i Danmarks bedste fotoklub. 
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Årsregnskabet for Fredericia Fotoklub 2019 

 
 

    
Indtægter     

  Kontingent DKK 18.125 

  Sponsorater mv. DKK 18.200 

  Indtægter totalt DKK 36.325 

      

Udgifter     

    

  Udgifter i alt DKK 31.314 

  Årets resultat DKK 5.111 

 

Status for Fredericia Fotoklub 

For år 2019         

Passiver   2019 2018 2017 

Kontonr. Tekst       

11120 Studieudstyr 7.028 7.028 7.028 

12110 Varelager 
køkken 0 0 0 

12210 Debitorer 0 0 0 

12320 Bank 13.112 7.901 20.966 

13000 Aktiver ialt 20.140 14.929 27.994 

          

Aktiver         

Kontonr. Tekst       

13110 Egenkapital 13.112 7.901 20.966 

14220 Varekreditorer 0 0 0 

14230 Andre 
Kreditorer 7.028 7.028 7.028 

15000 Passiver i alt 20.140 14.929 27.994 

  Balance 0 0 0 
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Budget 2020 

 
 

Forventet 2020 
Lejeudgifter kanalbyen  4.800,00 kr. 
Container vedligehold etc 2.000,00 kr. 
Diverse udgifter bestyrelse, print, it etc 4.500,00 kr. 
Transport udgifter 1.000,00 kr. 
Arrangementer udgifter (diverse) 9.000,00 kr. 
Beregnede udgifter 21.300,00 kr. 

  

Forventet indtægter ifb kontigent 19.000,00 kr.   

Forventet Kassebeholdning efter udgifter 10.811,75 kr. 
 

 

 

 


