Kassererens beretning
Resultat for 2006
2006 gav et overskud på kr. 9.139, hvilket ikke er helt tilfredsstillende af følgende årsager:
1. Vi havde budgetteret med et overskud på kr. 42.500, bl.a. for at kunne betale vort årlige afdrag
til kommunen på ca. tkr. 30 uden at trække på likviderne
2. Vi har været nødt til at trække yderligere kr. 50.000 på hensættelserne udover de oprindeligt
budgetterede kr. 90.000 for at kunne betale det høje aktivitetsniveau
Det er således godt kr. 80.000, vi skal finde en forklaring på. Når vi kikker på de enkelte
underafdelinger, så kan det konstateres, at følgende især har bidraget: Ungdom, dvs. Bredde minus
børneafdelingen, med kr. 62.736, talentholdet med kr. 48.302 og elite med kr. 34.977. Som modvægt
hertil har Fælles har en merindtægt på kr. 51.606 (eller kr. 101.606 efter trækket på hensættelserne).
Generelt har det især været kontiene for trænings-/kampomkostninger samt materialer, der har været et
overforbrug på, ligesom Elite har haft større transportomkostninger end forventet. Merindtægten under
fælles skyldes primært et problem med at fordele kontingentindtægterne som følge af den
afdelingsstruktur, der blev indført i 2006.
Det positive ved årets resultat er, at overskridelserne i vid udstrækning direkte kan henføres til det høje
aktivitetsniveau, både blandt bredde og elite, et aktivitetsniveau vi heller ikke ville være i stand til at
fastholde uden bidragene fra HIFs Gamle Kæmper, hvor der fortsat gøres et stort arbejde for klubben.
Budget 2007
Der budgetteres med et overskud på kr. 23.550, hvilket dog ikke er helt nok til at dække det
kommunale afdrag. I øvrigt er budget 2007 karakteriseret ved at være en tilpasning til omkostningerne i
2006. Der trækkes fortsat på ”Kahlenberg pengene”, der blev hensat i 2007, hvilket er en forudsætning
for at kunne holde niveauet på eliteplan.
Øvrige tiltag i 2007
Vi har virkeligt savnet en kasserer i 2006, hvor Søren Andersen som godkendt på sidste
generalforsamling gik af lige efter generalforsamlingen for at give bestyrelsen mulighed for at finde
den rette til posten. Det lykkedes desværre ikke i løbet af 2006, men forhåbentlig får vi denne gang
valgt en kvalificeret kasserer.
Den i 2006 indførte regnskabsmæssige afdelingsstruktur har måske givet anledning til mere forvirring
end overblik, men det vil der blive arbejdet videre med i 2007. Bl.a. er det tanken måned for måned at
forsyne de afdelingsansvarlige for en oversigt over posteringerne på deres konti, således at de løbende
kan checke, at posteringerne er rigtige, samt at der ikke sker et overforbrug.
Bestyrelsen

