Noter til regnskabet 2018.
Medlemssituationen:
Ved udgangen af 2018 har foreningen i alt haft 978 medlemmer (1020). I parentes vises medlemmer i 2017.
Antal medlemmer fordeler sig med 403 enlige (408), og antallet af par udgør 442 (480) – 3 eksklusive
medlemmer (2) og 107 livsvarige medlemmer (107) samt 23 foreninger og dagblade (23).
I forhold til 2017 med 1020 medlemmer er der nu kun 978, en tilbagegang på 42 medlemmer.
Deltagere i glaslotteriet udgør 68 personer.
Note 1 Indtægter.
Indtægter ved kontingenter blev 256.299,33 kr. Budgettet var 250.000 kr., og en merindtægt på 6.299,33 kr.
I konsekvens af de færre indtægter i 2017 (237.736,87 kr.) blev kontingentbudgettet ændret fra 255.000 kr.
til 250.000 kr., og medlemsprisen øget med 25 kr. – enlige fra 325 kr. til 350 kr. og par fra 475 kr. til 500 kr.
Merindtægten på 6.300 kr. er opnået ved en blanding af faldende medlemstal og en stigning af prisen for
kontingenter.
Renteindtægterne var budgettet med 1.000 kr., men desværre i år (for første gang) har vort pengeinstitut
meddelt, at der ikke vil blive tildelt renteindtægter
Note 2 Udgifter.
• Til redigering, opsætning og trykning af de 4 magasiner ”glasposten” blev udgifterne på 127.050 kr.
Budgettet var 127.000 kr.
• Udgifter til porto til Glasposten m.m. blev 38.719,55 kr. – og budgettet var 40.000 kr.
• De øvrige udgifter til ”glasposten” blev på 14.720 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, samt forbrug af kuverter i forbindelse med forsendelse af glasposten på 6.720 kr. svarende
til 3.000 stk. a 2,24 kr. pr. stk.
• Udgifter til NETS var budgetteret til 6.000 kr. NETS udskriver de årlige opkrævninger af
medlemskontingenter, og udgiften blev 5.773,40 kr.
• Udgifter til aktiviteter blev 4.785,00 kr. – og indtægter 5.460,00 kr., Aktiviteterne består af en
vinsmagning i Ebeltoft (udgifter 1.970 kr. og indtægter 1.500 kr.) samt tur til Nordsjælland (udgifter
2.815 kr. og indtægter 3.960 kr.). Et overskud på netto 675 kr.
• Udgifter til møder blev 17.713,24 kr. – budgettet var 15.000 kr.
• Kontorhold blev 4.087,55 kr. og et budget på 3.000 kr.
• Foreningens udgifter til hjemmesiden har i år kostet 12.678,13 kr. Budgettet er 5.000 kr.
En større modernisering for 10.000 kr. har gjort hjemmesiden meget mere brugervenlig. Dertil
kommer årlig afgift for 2.323 kr. En samlet merudgift på 7.678 kr.
• For 3 år siden blev der indkøbt 10.000 stk. foldere (Glasruten) for i alt 26.736 kr. En tredjedel blev
afholdt samme år, svarende til 8.912 kr. Resten afskrives over de næste 2 år med samme beløb. I år
er det sidste års udgift. Det forventes, at et nyt oplæg skal bestilles i 2019.
• Konto for øvrige udgifter blev 8.322,00 kr. og var budgetteret til 2.000 kr. Grunden til merudgiften
6.322 kr. skyldes gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer for 2.800 kr., en donation til museet
1.800 kr. samt indkøb af en glasskål for 1.800 kr.
• Indbetaling til Finn Lynggaards Fond på 10.000 kr. svarer til budgettet.
• Foreningen har givet museet 31.068 kr. til nye foldere.
Note 3. Aktiver:
Lagervarer består af 1.000 kuverter a 2,24 kr. i alt 2.246,25 kr.
Note 4. Passiver:
I regnskabet 2018 (slutningen af december) er indgået 5.300 kr. i kontingenter vedrørende 2019, samt
skyldigt beløb på 9.000 kr. vedrørende køb af glaskunst til glaslotteriet.
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