
Noter til regnskabet  2016. 
Medlemssituationen: 
Ved udgangen af 2016 har foreningen i alt haft 1037 medlemmer (1073). Fordelingen af medlemmer er 
anført efterfølgende. Tallet i parentes viser antallet af medlemmer i 2015. 
Fordelingen af medlemmer består af 415 enlige (453), og antallet af par blev 490 (488) – 2 eksklusive 
medlemmer (2) og 107 livsvarige medlemmer (107) samt 23 foreninger og dagblade (23). 
Set i forhold til 2015 med 1073 medlemmer, og nu 1037 medlemmer har der været  en lille tilbagegang på 
36 medlemmer (34). I starten af 2016 blev 94 medlemmer slettet pga. manglende kontingentbetaling eller 
efter eget ønske udmeldt sig, men i årets løb har 58 tilmeldt sig ind i vor forening. 
Note 1 
Indtægter. 
Indtægter ved kontingenter blev 254.403 kr. Budgettet var 260.000 kr., og en mindreindtægt på 5.597 kr.  De 
færre antal medlemmer i år er årsag til resultatet.    
De øvrige indtægter er alene tilskud fra Bladpuljen, og i 2016 fik vi tildelt 4.979 kr.  
Renteindtægterne blev 1.690 kr. – og budgettet var 2.000 kr.   
Note 2 
Udgifter.  

• Til redigering, opsætning og trykning af de 4 magasiner ”glasposten” blev udgifterne på 126.128 kr. 
Budgettet var 124.000 kr.  

• Udgifter til porto blev 37.432 kr. – og budgettet var 50.000 kr. Besparelse 9.568 kr. Overgang til B-
post samt færre antal medlemmer er grunden til besparelsen.  

• De øvrige udgifter til ”glasposten” blev på 15.200 kr. – og fordeler sig med 7.000 kr. til  kuvertering 
af glasposten, der udføres af museets frivillige personale – 1.000 kr. er for oversættelse fra dansk til 
engelsk, og et forbrug af kuverter i forbindelse med forsendelse af glasposten på 7.200 kr.  (2,25 kr. 
pr. stk.)  

• Udgifter til NETS og anden porto blev 8.198 kr. – og var budgetteret til 8..000 kr. NETS udskriver 
de årlige opkrævninger af medlemskontingenter, der blev på 6.119 kr. Øvrige portoudgifter  blev 
2.078 kr. og er brugt til forsendelse af materiale til nye medlemmer samt hvad bestyrelsen i øvrigt 
har haft af portoudgifter,   

• Udgifter til årets aktiviteter blev 28.418 kr. – og indtægter for 29.572 kr., og et ”overskud” på netto 
1.154 kr. Turen til Midtjylland i april fik et overskud på 1.154 kr. Medlemsaftenen i januar kostede 
5.918 kr. og der blev indbetalt et tilsvarende beløb   

• Udgifter til møder blev 14.296 kr. – budgettet var 15.000 kr.  
• Kontorhold blev 8.968 kr. og et budget på 6.000 kr. En ny printer samt toner kostede 1.623 kr., og et 

nyt it-program til trykning af labels til 1.842 kr. er årsagen til merudgiften 
• Foreningens udgifter til hjemmesiden har i år kun kostet 2.370 kr. Budgettet var 7.000 kr. Behov for 

serviceydelser fra firmaet Combina blev meget mindre, end i de tidligere år. Vi finder selv ud af det.   
• I år er der indkøbt 10.000 stk. Glasruter for i alt 26.736 kr. En tredjedel afholdes i år – svarende til 

8.912 kr. Resten afskrives over de næste 2 år.  7 glaspustere i Ebeltoft har betalt 3.500 kr. og 
Foreningen Glasnettet har indbetalt 1.000 kr. Restlager fra indkøbet i 2014 var på 2.424 kr.      

• Konto for øvrige udgifter blev 820 kr., og var budgetteret med 5.000 kr.  
Note 3. Aktiver:  
Lagervarer består af 6.800 kuverter a 2,25 kr. i alt 15.266 kr. og (2/3 af 10.000 stk.) 6.667 stk. Glasruter a 
2,67 kr. svarende til 17.824 kr.   
Mellemregning 2016/17 med 290 kr. består primært af indbetalinger af kontingenter for 2017 for 3.710 kr. 
og betaling af depositum på 4.000 kr. til en kommende rejse til Polen i 2017.   
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