
Noter til regnskabet  2019. 

 

Medlemssituationen: 

Foreningen har i alt 880 medlemmer (977). I parentes vises antal medlemmer i 2018. 
Antal medlemmer fordeler sig med 375 enlige (403), og antallet af par udgør 398 (442) – 2 eksklusive 
medlemmer (2) og 82 livsvarige medlemmer (107) samt 23 foreninger og dagblade (23). 
I forhold til 2018 med 977 medlemmer er antallet af medlemmer faldet med 97, fordelt mellem enlige 28 – 
par 44 - og livsvarige 25. Faldet af livsvarige medlemmer er sket over flere år. 
Deltagere i glaslotteriet udgør 68. 
Note 1 Indtægter. 

Indtægter ved kontingenter blev 241.906,53 kr. Budgettet var 235.000 kr., og en merindtægt på 6.906,53 kr.    
Merindtægten kan kun forklares ved en for lav budgettering året før.  
Note 2  Udgifter.  

• Til redigering, opsætning og trykning af de 4 magasiner ”glasposten” blev udgifterne på 123.965,00 
kr. Budgettet var 127.000 kr.  

• Udgifter til porto til Glasposten m.m. blev 40.128,70 kr. – og budgettet var 40.000 kr.  

• De øvrige udgifter til ”glasposten” blev på 15.166,25 kr., der fordeler sig med 7.000 kr. til 
kuvertering af glasposten, udført af museets frivillige personale – 1.000 kr. for oversættelse fra dansk 
til engelsk, samt forbrug af kuverter i forbindelse med forsendelse af glasposten på 7.166,25 kr.  

• De samlede udgifter til glasposten er i alt 179.259,95 – og et budget på 182.000 kr.  

• Udgifter til NETS var budgetteret til 6.000 kr. NETS udskriver de årlige opkrævninger af 
medlemskontingenter, og udgiften blev 5.616,44 kr.  

• Der har ikke været aktiviteter – eller fællesarrangementer i år. 

• Udgifter til møder blev 11.468,25 kr. – budgettet var 15.000 kr.  

• Kontorhold blev 5002,65 kr. og et budget på 3.000 kr.  

• Foreningens udgifter til hjemmesiden har i år kostet 8.150,00 kr. Budgettet var 6.000 kr.  

• I år er indkøbt 10.000 stk. foldere (Glasruten) for i alt 22.027,50 kr. Udgiften på 7.695,00 kr., 
svarende til en 1/3 af den samlede udgift, afholdes i år. Resten eller 14.332,50 afskrives over de 
næste 2 år med samme beløb.  

• I år er der ligeledes købt 6.000 A 7 foldere (en lille grøn folder) for 8.337,50 kr. Udgiften på 
2.779,17 kr. svarende til en 1/3  af den samlede udgift, afholdes i år, og resten eller 5.558,33 kr. 
afskrives over 2 år.  

• Konto for øvrige udgifter blev 3.081,00 kr., og var budgetteret med 3.000 kr.  

• Indbetaling til Finn Lynggaards Fond på 10.000 kr. svarer til budgettet. 

• Der var ikke midler til en donation til museet i år.   
Note 3. Rejser.  

Rejsen til Østrig/Slovenien fik desværre et utilsigtet underskud på 4.887,43 kr. Dels var der betalt for 2 
enkeltværelser a 1.200 kr., der burde refunderes af rejseselskabet, og dels var der ekstraomkostninger til 
valuta fordi vi betalte for turen 2 gange, og fik den første betaling retur. Disse transaktioner kostede 
ekstraordinært 2.487 kr. Til gengæld gav turen til Vendsyssel et overskud på 1.987 kr.     
Note 4. Aktiver:    
De likvide midler i Sparekassen Kronjylland fordeler sig med foreningens beholdning på 138.028,71 kr. og 
glaslotteriets beholdning på 4.941,26 kr.   
Note 5. Passiver:  

I regnskabet 2019 (slutningen af december) er indgået 5.722,91 kr. i kontingenter vedrørende 2020, samt 
skyldigt beløb på 4.073 kr. vedrørende køb af glaskunst til glaslotteriet. 
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