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Så er endnu et år gået 

Starten på denne sæson blev turbulent, Corona IGEN 

Hvis der skal ske noget i klubben på ungdoms siden, så kræver det engagerede forældre, ellers ender vi som en klub der kun har 

ældre og motionister. 

Vi har desværre ikke i den sæson der er gået haft noget ungdoms hold der har været ude og spille, der er ikke interesse blandt de 

unge mennesker. 

Motionister har heller ikke været ude endnu, det skyldes Corona. Interessen er stor og det foregår uden om DGI, Lene Junge står for 

holdet og vi glæder os til den nye model , hvor vi møder andre lokale klubber. 

Så en stor tak til alle der yder en indsat. Ikke mindst et godt samarbejde med Marta som stablede nogle meget succes fulde 

julefrokoster på benene. Den jeg deltog i blev rigtig sjov og fugtig. Lad os se hvordan vi kan samles i den nye sæson. Det kunne 

blive en stor samling og ikke nogle spredte samlinger. Nogen der har ideer. 

En meget stor tak til Martin som har kørt ungdommen videre. Men her skal hjælpere til.  

Vi  ville gerne have en gang miniton i gang, men det kræver børn og forældre. Martin starter dette op med sin søn i 2021. Vi har et 

før skole projekt og der kunne være emner 

Vores sponsore skal roses, de er der og yder deres til vores drift. Samarbejdet med Stein P. har været godt Vi fik købt nogle rigtig 

gode ketcher til en meget god pris. Stein p. har en hjemme side med gode tilbud, på udstyr også sko, en badminton sko bør ikke 

leve mere end 2 år. 

Corona har præget alt for vores sport, desværre 

De unge spillere kom heldigvis godt tilbage og fyldte pænt i hallen. De har så her sidst på sæsonnen været hårdt ramt 

af corona, vi har set dage med 4 fremmødte af 17, vi skuille gerne op på 20 fremmødte hver gang. 

Motionister har  været gode til at møde og vi har ikke været ramt af nedlukninger, så der er fuld fart på ældre og 

motionister i hallen 

Propa badminton, badminton, mandag kl. 10.00 til 12.00 er kommet pænt i gang. Vi håber selvfølgelig på flere efter 

ferien. Her spilles badminton og snakkes om alt muligt, lige fra Badminton triks til krydder snaps  

Propa er foreningen for prosta kræft ramte, så en sårbar gruppe, der har brug for fælles skabet. 

Propa ligger under Osted Badminton, men har egen økonomi som styres af Propa foreningen. 
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Indtægter Faktisk 2020 Faktisk 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

1 Kontingent 27.700 70.700 44.000 44.000 44.000

2 Stævneindtægter 0 0 0 0 0

3 Tilskud OIF Støtte for. 0 200 0 0 0

4 Aktivitetstilskud LK 12.760 33.750 12.000 10.000 10.000

5 salg bolde 5.560 6.430 5.000 5.000 5.000

6 Sponsorer 0 14.500 7.000 0 0

7 salg af udstyr. 0 0 0 0 0

8 Reklameskilte 0 6.000 0 0 0

9 tilskud fra brugerråd 0 12.000 0 0

I alt 46.020 143.580 68.000 59.000 59.000

Omkostninger

10 Træner udgifter 26.150 29.492 35.000 35.000 35.000

11 uddannelse- skolebadminton 3.105 2.800 0 2.000 2.000

12  holdgebyr + forplejning 787 6.895 8.000 10.000 4.000

13 boldkøb 0 24.150 0 0 8.000

14 Småanskaffelser-gaver 1.688 5.981 4.000 2.500 2.500

15 OIF-HB udgifter 5.600 4.620 5.000 5.000 5.000

16 kontingenter og abonnementer 4.039 2.797 4.000 4.500 4.500

17 Forplejning, møder, forældrekaffe 5.233 5.946 6.000 7.000 7.000

18 IT, licenser og kontorhold 5.049 5.462 6.000 7.000 7.000

19 Bestyrelse 8.000 10.850 6.000 8.000 8.000

20 Øvrige (tur-Annonce, gebyr-renter) 1.205 777 2.000 3.000 2.500

I alt 60.856 99.770 76.000 84.000 85.500

Årets resultat -14.836 43.810 -8.000 -25.000 -26.500

2020 2019

Aktiver

Tilgode kontingenter 0 0

Øvrige tilgodehavender 0 0

Danske Bank+Spar Nord 298.111 312.947

Boldbeholdning 0 0

298.111 312.947

Passiver

Kapitalkonto primo 312.947 260.744

Årets resultat -14.836 43.810

Egenkapital i alt 298.111 304.554

Gæld 0

Diverse kreditorer Trænere 0 8.393

Passiver 298.111 312.947
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Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsregnskabet 

(Resultatopgørelse, balance, noter og 

anvendt regnskabspraksis)

Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet 

bilagene, og vi har påset likvidernes 

tilstedeværelse.

Revisionen har ikke givet anledning til 

forbehold.

Lejre den        .                               


