
Noter til regnskabet for 2011 

 

Note 1: driftsindtægterne 

Kontingentindtægterne blev 265.170 kr., og er lidt mindre end forventet – men er dog på samme niveau, 

som sidste år.  Medlemstallet er ved udgangen af 2011 på 1204 (1158 samme tid sidste år).  

Øvrige indtægter er som sidste år tilskud fra bladpuljen. Indtægten er 11.123 kr., og svarer til det 

budgetterede. Fremover vil der være færre midler at uddele af. 

Renteindtægterne blev 3.895 kr. eller lidt mindre end forventet. 

 

Note 2: driftsudgifterne 

Trykning af de 4 glasposter blev på 119.243 kr. - og set i forhold til budgettet på 130.000 kr. - er der sparet 

ca. 10.000 kr.  

Udgifter til porto og PBS er stort set blevet som forventet. Venne-weekend aktiviteten i oktober blev en 

nettoudgift på 857 kr. Kunstneren Stine Bidstrup fik et mindre honorar for sit foredrag, der ikke var 

indregnet i betalingen for arrangementet. 

Udgifterne til møder og kontorhold blev ca. 4.000 kr. mindre end antaget. 

Til gengæld har vi brugt 57.095 kr. på kontoen for de øvrige udgifter. Men det skal også ses i sammenhæng 

med, at vi fremover vil kunne spare på udgifter, som vi tidligere har haft, men som er ophørt med de nye 

investeringer. Det drejer sig om: 

 Indkøb af maskineri til at printe medlemskort 15.175 kr. 

Tidligere fik vi lavet medlemskortene hos en ekstern leverandør, og betalte 65 kr. pr. medlemskort. Nu laver 

vi (Jørn Bech) dem selv – og i løbet af ca. 4 år vil investeringen være betalt tilbage. 

 Oprettelse af en ny hjemmeside 17.123 kr. 

Tidligere fik vi opdateret hjemmesiden af en ekstern leverandør, hvilket kostede ca. 4.000 kr. årligt. Nu 

opdaterer vi (Jørn Bech og Bodil Bast) selv siden – og på den måde vil investeringen være betalt tilbage 

over ca. 4 år. Ser man bort fra de 2 investeringer, er der brugt ca. 25.000 kr. (som budgettet)  

Udgifterne er brugt til: 

 30 medlemskort – den sidste regning  1.937 kr. 

 Indstik i glasruten – netto  1.456 kr.  

 3000 stk. minifoldere   7.707 kr. 

 Stadepladsafgift i oktober (æblefestival) 1.200 kr. 

 3000 stk.7-fløjet folder   6.618 kr. 

 Kontingent til andre foreninger  1.200 kr. 

 Repræsentationer og gaver  4.325 kr. 

 

Der er betalt 5000 kr. til Finn Lynggårds fond. Det burde også være budgetteret. 

Der er betalt 30.000 kr. til museet i bidrag til udgivelse af jubilæumsbogen i 2011..   

I år blev driftsresultatet dermed et underskud på ca. 12.000 kr. – mod forventet 0 kr. 

 

Note 3: Resultatet af rejser blev i alt i 2011 et overskud på 2.373 kr. - og det har især været turen til Spanien 

- Madrid - der har været den bærende part. 

 

Note 4: Resultatet af studioglas i år blev et mindre overskud - og skyldes, at fragtomkostningerne blev på et 

meget lille niveau - som formanden har en del af æren for. 

 

Note 5: Glaslotteriet i år er ikke afsluttet rent økonomisk. Der mangler stadig at blive betalt for et emne, der 

skal udloddes til generalforsamlingen i februar 2012. Dermed blev der ved årsskiftet et overskud på 6.724 

kr.  

Alt i alt er de positive resultater vedr. rejser, studioglas og glaslotteri blevet ca. 11.300 kr., og er årsag til, at 

det samlede regnskab for 2011 blev et lille underskud på 690 kr.  (ca.12.000 kr.  – ca. 11.300 kr.) mod 

forventet 0 kr.   

 

Note 6: Status viser, at foreningens formue er 84.897,81 kr. og glaslotteriets formue er  9.274,44 kr. 

Sammenholdes det med indestående i Sparekassen Kronjylland, er der en forskydning på 760,00 kr. mellem 

foreningens formue og glasmuseets formue, hvilket er blevet reguleret i starten af 2012.   


