Kassererberetning 2014

Rent økonomisk har der igen været et godt år I Aarhus Fremad Atletik. Indtægterne har været
noget højere end sidste år, og det skyldes især vores samarbejde med Århus Motion og højere
indtægter på Egå Engsø-løbet.
Jeg takker nu af som kasserer og håber at kunne overlevere tjansen til et nyt engageret medlem.
Jeg har efterhånden fået opbygget et system til at varetage de talrige bilag på en nogenlunde
fornuftig måde, så i år har det ikke taget helt så lang tid at lave regnskabet. Jeg videregiver meget
gerne dette til næste kasserer; der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken flere gange.
Og så lidt opdragelse: Jeg vil gerne minde alle medlemmer om, at I skal tænke på kassereren, når
I skal have refunderet bilag. Husk nu separat bon for de ting, I køber til Fremad. Tag et billede af
bon’en eller scan den og send den pr. MAIL – jeg har i årets løb modtaget bon’er på både MMS og
Facebook, og jo, jeg kan godt finde ud af at sende dem videre til min egen mail, men det tager tid
hver gang, og det løber op i løbet af et år. Så derfor har jeg været konsekvent med at få den
enkelte til at sende det til min mail i stedet for. Her kan jeg nemlig lægge dem i min To doindbakke og så betale dem samlet engang imellem. Husk derfor også, at bilag ikke betales fra dag
til dag – hvis man fremsender et bilag med kort betalingsfrist, så sig det til kassereren, så han/hun
kan være opmærksom på det. Hvis alle bilag skal betales den dag, de kommer, skal man have
Nem ID’et frem adskillige gange om ugen!
Videre til årets regnskab, hvor jeg vil knytte en kommentar til nogle forskellige punkter:
Linje 14: Indtægterne på Egå Engsø løbet ligger godt 7000 kr højere end sidste år og er næsten
oppe på det niveau vi havde i 2009-2011. Det skyldes måske det gode vejr, eller måske var det en
ekstraordinær PR-indsats, der gav gevinst. PR-udvalget og deres udgifter kommer vi til senere.
Linje 17: Vi havde en meget flot indtægt fra vores samarbejde med Århus Motion, 11500 kr mere
end sidste år. Vi har i bestyrelsen, som I ved, valgt at lade en del af denne indtægt gå videre til de
medlemmer, der har tjent den ind ved at hjælpe ved Århus Motion-arrangementerne. I kolonne D
har jeg anført hvor mange voucher-penge, der er brugt på de forskellige arrangementer. Forneden
kan I se, at medlemmerne fik voucher-rabatter for i alt 15850 kr i 2014, og dette beløb skal jo så
reelt trækkes fra posten på linje 17.
Linje 18 og 19: Dette er helt nye poster på regnskabet, og det er tilskud, som Peter har søgt hjem
til Ungdomsafdelingen. Alle, som har prøvet at søge tilskud hjem, vil vide, at det er et stort
arbejde – kæmpe cadeau til Peter, som har slidt derhjemme foran computeren for at pynte sådan
på regnskabet!
Linje 22 og 23: Vi har holdt antallet af medlemmer nogenlunde siden sidste år (her var der 93/98
betalende medlemmer).
Linje 25: Vi har en lille indtægt på deltagerbetaling på diverse busser – men hvis I sammenligner
med udgifterne på busserne, vil I se, at klubben afholder lagt de største udgifter til denne post.
Linje 46: Træningsweekenden er også en af de poster, hvor klubben afholder den største udgift –
dvs. en af de ting, man får for sit kontingent.
Linje 50: Dette er helt lavpraktisk nye startnumre – altså papirlapper med numre på fra en
trykker. Vi køber en ordentlig stak engang imellem, så så holder nogle år.
Linje 55: De af jer, der kan huske budgettet for 2014, (og jeg er sikker på, at det er majoriteten af
de fremmødte :o)), vil bemærke en budgetoverskridelse på godt 10.000 kr for dette udvalg. Men
her skal det først og fremmest nævnes, at PR-udvalget har investeret i noget langtidsholdbar
reklame i form af bannere, som kan bruges flere år frem. Desuden havde vi jo fremgang på Egå
Engsø-løbet, måske kan den til dels tilskrives PR-udvalget. En del er måske bare god, gammeldags
budgetoverskridelse, som vi heldigvis har haft råd til…
Linje 56: Festudvalget har fået overført 11850 kr i årets løb, og vi har fået 4500 kr ind som
deltagerbetaling og folk har brugt vouchers for 3450 kr. Det svarer til, at Festudvalget har brugt

3900 kr af klubkassen, og der var sat 3000 kr af. Det går vist an! Dog har de ikke aflagt et
egentligt regnskab, og det kunne både revisoren og jeg godt tænke os – kan de måske lade sig
gøre til næste år?
Linje 57: Arrangementsudvalget har brugt omkring mindre 1700 kr mindre end budgetteret. Der
er plads til flere arrangementer!
Linje 58: Eliteudvalget har brugt ca. 5000 mere end budgetteret – det skyldes, at vi tidligere ikke
har haft egenbetaling på sponsortøj, men i år har vi haft en egenbetaling på 5000 kr.
Linje 59: Der var sat 5000 kr af til Ungdomsudvalget, og der er brugt godt 8000. Fra det beløb
skal trækkes tilskuddet fra kommunen på godt 9500 – dvs. at vi faktisk har haft en indtægt på
ungdommen. Dog er containeren og strimmeluret nedenfor primært indkøbt til ungdommen, men
jeg har valgt ikke at sætte posterne på under ungdomsudvalget, da andre medlemmer i klubben
også kan have glæde af disse indkøb, og da der er tale om engangsinvesteringer.
Linje 60: Initiativpuljen kom heller ikke i spil i år. Der var en enkelt ansøgning, men det blev
vurderet, at den ikke omhandlede et initiativ, som hele klubben kunne få gavn af. Der er frit spil –
vi modtager gerne forslag, men husk, at man også selv skal være villig til at føre initiativet ud i
livet – man skal ikke bare komme med ideen.
Linje 64: Vi havde sat 10000 af til trænerkurser, så der er plads til meget mere træneruddannelse!
Linje 67: Vi plejer at have en udgift på ca. 4000 kr her, men jeg har ikke fået en regning fra DAF.
Den kommer måske.
Linje 72: Dette er endnu en af de poster, vi har valgt at bruge penge på i 2014. Det drejer sig
både om busser til fællesudflugter og befordring i egen bil til visse løb.
Linje 80: Denne post er også steget markant. Der var budgetteret 2000 kr. I bestyrelsen synes vi,
det er hyggeligt, at der er mulighed for at byde på kage eller andet i busser og til arrangementer.
Desuden har vi tilladt os at spise en middag på Rohdes til vores december-bestyrelsesmøde som
belønning for vores anstrengelser. For eventuelle kandidater til de ledige poster kan det jo bare
ses som endnu en grund til at træde ind i bestyrelsen!
Linje 87: Det er den omtalte container til atletikudstyr, der står på Vejby Stadion.
Linje 89: Endnu et gode til medlemmerne.
Linje 91: Uret har allerede været i brug til de åbne klubbanemesterskaber og Gul Rute.

