
Noter til regnskabet  2012. 

Ved udgangen af 2012 har foreningen 1176 medlemmer – fordelt med 519 enlige – 262 par – 2 

eksklusive – 108 livsvarige medlemmer samt 23 medlemmer i form af foreninger og dagblade. 

 

Indtægterne ved kontingenter blev som budgetteret eller 265.160 kr. 

De øvrige indtægter er alene tilskud til distribution af glasposten. Tilskuddet kommer fra 

Bladpuljen. I 2012 fik vi tildelt 7.094 kr. En regulering for tilskuddet i 2010 på 1.591 kr. resulterede 

i et samlet nettotilskud på 5.503 kr. 

Renteindtægterne blev 3.493 kr. mod et budget på 4.500 kr.. 

Udgifterne til trykning af de 4 glasposter blev på 119.975 kr. – og var budgetteret til 120.000 kr.  

Udgifterne til porto blev 45.850 kr. Når budgettet er større, er det fordi det også indeholder udgifter 

til pakning samt oversættelse af glasposten fra dansk til engelsk. For bedre at se de reelle 

portoudgifter i forbindelse med behandling af vor ansøgning til Bladpuljen, er regnskabet udvidet 

med yderligere en konto: Glasposten – øvrige udgifter. Denne konto indeholder udgifter til kuverter 

(ingen i år) samt pakning og oversættelse. 

I år er de øvrige udgifter på 9.000 kr., fordi oversættelseshonoraret fra dansk til engelsk omfatter 

både 2011 og 2012, og udgør 2.000 kr. – og dertil kommer 7.000 kr. til pakning. Men samlet set 

blev der en merudgift på 4.849 kr. – primært på grund af øgede udgifter til porto.     

Udgifter til øvrig porto samt NETS-udgifter blev næsten som forventet.. NETS er det system, der 

registrerer vort medlemskartotek – og udskriver den årlige opkrævning af medlemsbidrag.  De 

øvrige portoudgifter består af porto til forsendelse af materiale til nye medlemmer samt 

forretninger, og hvad bestyrelsen i øvrigt har af portoudgifter. Udgifter til NETS blev 6.660 kr. og 

øvrig porto 3.074 kr..  

Udgifterne til årets aktiviteter blev på 10.445 kr. – og indtægterne 6.458 kr. I 2012 var der 2 

aktiviteter. Den ene ”Udfordringen” i april, og den anden ”En lørdag på Amager” i oktober. 

Udfordringen gav et underskud på 3.987 kr. og ”En lørdag på Amager” et underskud på 90 kr. 

 

Udgifter til møder og kontorhold blev noget mindre end forventet. Møder blev på 13.680 kr. – 

budgettet var 20.000 kr. og kontorhold blev 4.538 kr. – mod budgettet på 6.000 kr. I alt blev der en 

besparelse på 7.782 kr.  

I år blev konto for øvrige udgifter kun 9.211 kr. og var budgetteret til 20.000 kr. Der er brugt 4.500 

kr. til et ”klippekort” samt 2.250 kr. i lejeafgift i forbindelse med den nye hjemmeside. Resten eller 

2.461 kr. er brugt til repræsentation og kontingenter. Tilskud til Finn Lynggaards Fond blev som 

budgetteret på 5.000 kr.  

På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at bevilge 63.000 kr. til Museets udvendige belysning. – og 

dermed markerer, at her ligger et stort museum for moderne glaskunst. 
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