Noter til regnskabet 2013.
Ved udgangen af 2013 har foreningen 1140 medlemmer – fordelt med 488 enlige – 260 par – 2
eksklusive – 107 livsvarige medlemmer samt 23 medlemmer i form af foreninger og dagblade.
Sidste år var der 1176 medlemmer.
Indtægterne ved kontingenter blev på 259.482 kr. – og var budgetteret med 265.000 kr. – et tab på
over 5.000 kr. Et fald i antallet af medlemmer på 36 er årsagen til dette tab.
De øvrige indtægter er alene tilskud fra Bladpuljen. I 2013 fik vi tildelt 5.021 kr. – stort set som
budgettet.
Renteindtægterne blev 2.164 kr. mod et budget på 3.500 kr..
Udgifterne til redigering, opsætning og trykning af de 4 glasposter blev lidt dyrere end antaget eller 124.025 kr. Budgettet var 120.000 kr. Ekstra scan arbejde i glaspost 1 og 2 på 2.500 kr. er en
væsentlig grund hertil.
Udgifterne til porto blev 48.082 kr. – og er stort set som budgetteret.
De øvrige udgifter i forbindelse med glasposten blev på 10.250 kr. – og er fordelt på 7.250 til
pakning af glasposten – 1.000 kr. til oversættelse fra dansk til engelsk – og forbrug af kuverter til
glaspost 4 på 1.000 stk. a 2 kr.
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 6.616 kr. og øvrig porto 2.547 kr. i alt 9.163 kr. Budgettet hertil var anslået til 10.000 kr.
Udgifterne til årets aktiviteter blev på 33.084 kr. – og indtægterne 29.940 kr. eller et ”underskud” på
netto 3.144 kr. Den primære årsag til dette underskud har været udgifter til et ekstra blad i
Glasposten angående arrangementet i foråret, der kostede 3.487 kr., og som ikke var indregnet i
kuvertprisen. Øst-kredsens 4 arrangementer og venneweekenden i efteråret i Ebeltoft fik et samlet
overskud på 343 kr.
Udgifter til møder og kontorhold blev stort set som forventet. Møder blev på 13.111 kr. – budgettet
var 15.000 kr., og kontorhold blev 6.470 kr. – mod budgettet på 5.000 kr. I år blev konto for øvrige
udgifter 11.299 kr. og var budgetteret til 10.000 kr. Der er brugt 4.500 kr. til et ”klippekort” samt
2.250 kr. i lejeafgift i forbindelse med den nye hjemmeside. Resten eller 4.550 kr. er brugt til gaver
i forbindelse med direktørskiftet på glasmuseet – samt repræsentation og kontingenter. Tilskud til
Finn Lynggaards Fond blev som budgetteret på 5.000 kr.
Museet fik et tilskud på 30.000 kr. i tilknytning til Bertil Valliens udstilling i efteråret.

Regnskabet afsluttet den 13/1 2014
Signeret Jørgen Hoffgaard
Kasserer
Regnskabet revideret den 20 /1 2014
Signeret Peter Sloth Kristensen
Revisor

Signeret Eigil Berg
Revisor

