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Vi har i alt 1069 medlemmer i 2015 og det er en lille stigning i forhold til 2014, det bevirker så at vi har kr.
16,000 mere i indtægter, så kontingentindtægterne lander på kr. 646.425,Medlemstilskud fra kommunen er faldet med omkring kr. 40.000 det skyldes at der har været en
overgangsordning som har kørt i 3 år og bortfaldt i 2015. Vi har i år fået kr. 133.660,Jeg vil også lige nævne at vi har overtaget salg af julekalender/holde juletræ ligeså salg af nytårskrudt, og
hele overskuddet går kun til ungdomsarbejdet, det har givet et overskud på ca. kr. 16.000, og så er alle
indtægter ikke med fra nytårskrudt, da det meget sent blev afregnet.
Kunstbanen, er der blevet samlet kr. 691.277 ind, så stor tak til alle både firmaer og privatpersoner, der har
været med til at støtte dette projekt.
Så har vi jo alle vores sponsorer og de har bidraget med kr. 240.250,- stort tak til jer også uden jer kunne vi
ikke ha` så god og solid forening.
Jeg vil også lige nævne vores målaktier, der har vi fået kr. 45.068,- ind. Det skyldes at der er flere der har
tegnet aktier og så at der er lavet flere mål. Men vi har stadig plads på listen til at der er flere der kan melde
sig som aktionærer, det er helt gratis at få en aktie, man skal kun betale pr. mål der bliver lavet, så vi tager
gerne i mod i aften, så i skal bare henvende jer.
Så vil jeg også lige nævne beklædning og rekvisitter, der har vi brugt kr. 394.366,- det er kr. 219.152 mere
end sidste år, og det skyldes bla. Nye bandereklamer ved kunstbanen og stadion det er løbet op i kr.
77.000. Så har svømning fået en masse nye redskaber i svømmehallen for kr. 82.000,- og gymnastik har fået
en airtrack til kr. 42.000,Til sidst vil jeg lige nævne diverse udgifter den er på kr. 649.643,- og de skyldes at på den konto er bogført
kr. 636.000,- som vi har betalt kommunen for kunstbanen og så har vi fået lavet håndbogen som kostede
kr. 5.600,- og sidste år var den på kr. 6.000,Skulle der være yderligere spørgsmål må i gerne henvende jer, så vil jeg se om jeg kan svare på det her i
aften, ellers kan jeg finde ud af det senere.
Uden alle de frivillige ville vores regnskab ikke se sådan ud, så en stor tak til alle jer, der er med til at løfte i
flok.
Jette Schmidt

