Sabro IF Venner Generalforsamling
d. 20/2 2020 kl. 19.30.
Repræsenteret ved generalforsamlingen;
Håndbold, Fitness, Fodbold, Badminton, Gymnastik og Hovedbestyrelsen.
1. Dirigent – Jan Mehlsen er valgt.
2. Beretning v. formand Tina Jespersen
I hovedtræk – se desuden vedhæftning.
Vores indtægter er opnået ved salg af støttelotto og julekalender – begge opgaver
varetages af rejseholdet.
Igen i år er det lykkes at få solgt rekordstort antal julekalendere (1032 stk.) – dvs. at
hele oplaget var udsolgt af rejseholdet – så der igen i år ikke var salg fra Brugsen og
REMA.
Ligeledes er der i årets løb solgt et stort antal støttelotto – således at der kun
henligger 15 ud af 300 stk.
I det kommende år ændres opkrævningsformen af disse – således at den
administrative del lettes.
Rejseholdet belønnes med ekstra bonus ift. Ovenstående salg.
Vi ønsker at få flere større børn med på julekalender foto fremover – vi arbejder på
ideer der kan lokke de større børn/yngste unge med – forslag modtages gerne.
Vi har fået oprettet vores egen mobilepay konto – under hovedforeningen. Hvilket
vil forenkle administrationen vedr. salg af støttelotto og julekalendere.
Overskudsfordeling sker som vanligt med 65% efter fordelingsnøgle fra
hovedbestyrelsen – til de enkelte afdelinger. Samt med 25% til ansøgninger fra
afdelingerne ift. afholdte aktiviteter/udgifter – denne gang til fodbold og
badminton.
På valg er Jette Nielsen, samt Gitte o. Jensen og Anne Dorthe Møller.
Evt. spørgsmål fra fremmødte – det ønskes tydeliggjort hvilke bilag der skal
medsendes til ansøgning vedr. 25% midler. Det er en opgave som foreningen løser i
nær fremtid.
3. Regnskab fremlagt af kassererass. Anne Dorthe
I hovedtræk – se desuden vedhæftning.
Årets resultat er en del bedre end budgetteret – der er solgt både flere kalendere
og ikke mindst støttelotto i det forgangne år. Hermed er der opnået større
overskud til fordeling af helholdsvis 65% pulje og 25% pulje.
Der er udbetalt bonus til rejseholdet som anerkendelse af en flot indsats – denne
del er taget af egenkapitalen.
Regnskab er godkendt.
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4. Indkomne forslag – der er ingen forslag modtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.
Kasserer + assistent – Gitte O. Jensen og Anne Dorte Møller er på valg – ønsker
begge genvalg.
Sekretær Jette Nielsen er på valg og ønsker ligeledes genvalg.
Ingen yderligere stiller op til bestyrelse eller som suppleant.
6. Valg af revisor og suppleant.
Mette B. Lauritsen og Hans Potte Jensen stiller igen op som revisor – ingen
suppleanter stiller op.
7. Evt. – intet.
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Beretning til generalforsamling i Sabro IF´s venner – den 20. februar.
Ved sidste års beretning til generalforsamling fortalte jeg om fodboldafdelingens
Rejseholds fantastiske salg af julekalender i 2018 – og jeg pralede med, at vi ville få
fabrikeret yderligere 100 stk. i håb om, at Rejseholdet således kunne sælge alle
1000…..og det gjorde de…..med disse ord vil jeg gerne byde velkommen til Venners
generalforsamling her i 2020. I lighed med de forgangne år vil jeg på bestyrelsens
vegne naturligvis byde et særlig velkommen til alle repræsentanterne fra de
forskellige afdelinger – det er forsat en forudsætning for adgang til Vennernes
midler, at afdelingen er repræsenteret ved nærværende generalforsamlingen jf. vores
vedtægter.
En af afdelingens primære indtægtskilde er forsat vores støttelotto – også knyttet an
til denne indtægtskilde har Rejseholdet udvist en ekstra ordinær ihærdig indsats og
de har fået solgt så mange, at vi faktisk kan sige, at der nu kun er 15 resterne
støttelottoer til salg. Det er virkelig flot og en meget prisværdig indsats – som Venner
er ikke blot afhængig af – men også meget taknemmelige for.
Vi vil forsøge at lettegøre vores økonomidamers opgaver ved, at ændre
opkrævningsperioderne – hvilket vil blive særskilt beskrevet i en skrivelse, som
bliver ledsaget de kommende opkrævninger.
En forsat indtægtskilde gennem flere år er vores salg af julekalender med byens børn.
Det kan forsat konstateres, at antallet af børn på fotoet på kalenderen bliver færre og
meget yngre. Ideer til hvordan vi får de unge mennesker til at være med på
kalenderen modtages meget gerne – og når jeg siger unge mennesker, så mener jeg
faktisk dem på 10 år og herover.
Der er noget signalværdi i at så mange børn i forskellige aldersgrupper er
repræsenteret på julekalenderen.
Som jeg indledningsvis nævnte så har salget af julekalender i 2019 overgået selv
Vennernes højeste forventninger og der blev solgt 1032 stk. mod 904 stk. i 2018 – og
i lighed med sidste år kunne vi inden den 1. december melde alt udsolgt.
Det er ikke Vennernes fortjeneste, men Rejseholdets og det viser med tydlighed
Vennernes afhængighed af Rejseholdets aktør og deres indsats og ihærdighed.
Det har vi i Venners bestyrelse beslutte, at vi gerne vil anerkende – og vi havde inden
salget af julekalendre gik i gang udloddet en bonus til Rejseholdet i fald de kunne få
udsolgt – og udsolgt handlede om 1000 kalendere. Bonussen var tænkt som en øget
motivationsfaktor – og det er uvist om det faktisk havde nogen betydning – men
glædeligt er det, at der blev totalt udsolgt og hvorfor Rejseholdet blev honoreret med
25% af overskuddet ved salget af julekalendre.
Der skiftes til sommer ud i Rejseholdet og et nyt team tager over – vi glæder os til et
nyt samarbejde og håber det bliver lige så frugtbart, som vores samarbejde med
nærværende Rejsehold.
Salg af såvel støttelottoer og julekalender forudsætter megen brug af mobilpay, ikke
mange mennesker ligger inde med kontanter, når de unge sælger står ved deres
hoveddør. Glædelig er det derfor, at vi med hjælp fra Mr. Mobilpay Torben Vallund
og Hasse Juul Larsen fra Hovedbestyrelsen nu har fået egen mobilpay – tusind tak
for hjælpen med dette. Det vil bestemt lettegøre det for kommende sælger af vores
produkter, som ikke skal anvende egne mobilpaykontoer.
65% af overskuddet i Vennerne fordeles direkte til Sabro Ifs unge efter en
fordelingsnøgle, som udarbejdes af hovedbestyrelsen og knyttes an til aktive unge
under 18 år pr. afdeling.
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25% af Venners overskud fordeles efter ansøgning og ansøgningsskemaet findes på
vores hjemmeside. Der kan kun søges om midler til allerede afholdte udgifter og
disse skal være knyttet an til aktiviteter for unge under 18 år jf. Vennernes vedtægter.
Fremadrettet vil kun ansøgninger, hvor der vedlægges dokumentation på, at udgiften
faktisk er afholdt blive behandlet.
I år går overskudsfordelingens midler efter konkret ansøgning til badminton og
fodbold.
Hjertestarteren på husets bygning bliver løbende vedligeholdt, hvilket er en udgift og
opgave, som påhviler Vennerne – og heldigvis er det glædeligt, at starteren ikke har
været i aktiv brug.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer – og i år er Jette, Anne Dorte og Gitte på valg
efter vedtægterne – og de modtager alle genvalg – så med mindre nogen har nogen
indvendinger mod dette – eller også har lyst til at være i Vennernes bestyrelse, så
forsætter denne uændret.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne blot takke for fremmødet.
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Sabro IFs Venner

Resultatopgørelse 2019

2019

Budget
2019

2018

Budget
2020

Indtægter
200 Julekalender, salg
201 Julekalender, sponsor

30.960,00
15.950,00

25.000,00
15.000,00

27.120,00
15.950,00

25.000,00
15.000,00

210 Lotto, gentegning
220 Lotto, nysalg

48.900,00
36.000,00

45.000,00
15.000,00

66.600,00

45.000,00
15.000,00

131.810,00

100.000,00

109.670,00

100.000,00

30.000,00
12.000,00
295,00

30.000,00
5.000,00
-

30.000,00
4.800,00
-

30.000,00
6.000,00
150,00

10.968,75
10.320,00

12.000,00
8.000,00

13.497,75
14.400,00

13.000,00
8.300,00

1.860,00
252,00
458,00
708,00
295,00
3.200,00
342,41

1.485,00
200,00
1.500,00
1.000,00
800,00
3.500,00
-

4.817,50
346,00
998,75
169,00
3.200,00
-

5.500,00
250,00
1.500,00
1.000,00
800,00
4.000,00
-

Udgifter i alt

70.699,16

63.485,00

72.229,00

70.500,00

Resultat før renter og gebyrer

61.110,84

36.515,00

37.441,00

29.500,00

299,00
299,00

650,00
900,00
1.550,00

37.142,00

27.950,00

Indtægter i alt
Udgifter
300 Lotto, gevinst gavekort
301 Lotto, løn for salg
303 Lotto, tryksager
310 Julekalender, tryk, opsætning mm.
311 Julekalender, løn for salg
320
340
350
353
356
358
399

Hjertestarter
Frimærker
Kontorartikler
Mødeudgifter
Gaver og blomster
Telefon/Internet
Diverse

Renter og gebyrer
500 Renter Bank
540 Gebyrer Bank
550 Gebyrer MobilePay Box
Renter og gebyrer i alt

Årets resultat

Sabro d. 15-02-2020

1.124,00
990,00
2.114,00

58.996,84

-

36.515,00

Revisorerklæring:
Regnskabet for Sabro IFs Venner pr. 31-12- 2019 er revideret og
fundet i orden på grundlag af de foreviste kontoudskrifter, bilag
mv. Regnskabet er godkendt.
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Gitte Overgaard Jensen, Kasserer

Hans "Potte" Jensen, Revisor

Anne Dorthe Møller, Kasserer- assistent

Mette Lauritsen, Revisor

Sabro IFs Venner

Balance 31.12.2019

2019
Aktiver
800 Kasse
810 Driftskonto Djurslands Bank
920 Tilgodehavender
Aktiver i alt

2018

7.000,00
106,00
109.145,75
99.370,73
1.650,00
2.750,00
117.795,75 102.226,73

Passiver
Egenkapital
990 Egenkapital Primo
Resultat åtd.
992 Foreslået overskudsfordeling
Egenkapital i alt

63.798,91
58.996,84
-66.003,26
56.792,49

64.084,71
37.142,00
-37.427,80
63.798,91

Gæld
930 Skyldige omkostninger
940 Overskudsdeling
950 Ansøgningstilskud
Udgifter i alt

12.405,31
38.347,95
10.250,00
61.003,26

5.000,00
24.142,31
9.285,51
38.427,82

Passiver i alt

117.795,75 102.226,73
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Sabro IFs Venner Fordeling 2019
Bilag til Regnskab 2019 (beløb i kr.)
Overskudsfordeling ifølge vedtægterne
Årets resultat
25%

af Overskudet til ansøgninger
Ansøgning fra Fodbold afd. til dækning af
udgifter vedr. Ikast Cup 2019
Ansøgning fra Badminton afd. Til
dækning af udgifter vedr. Natminton
2019
Ikke anvendt overskud

58.996,84
14.749,21

9.000,00

-9.000,00

1.250,00
4.499,21

-1.250,00

65%

af overskuddet til afdelingerne

38.347,95

43%
19%
4%
22%
12%

til Fodbold afdelingen
til Håndbold afdelingen
til Badminton afdelingen
til Gymnastik afdelingen
til Fitness afdelingen
Ikke anvendt overskud

16.489,62
7.286,11
1.533,92
8.436,55
4.601,75
0,00

10%

af overskuddet til konsolidering

Ekstraordinære udlodninger
Hoppeland
Bonus for udsolgt støtte-lotto
Bonus for udsolgt julekalender

-16.489,62
-7.286,11
-1.533,92
-8.436,55
-4.601,75

5.899,68

5.000,00
6.000,00
6.405,31

-5.000,00
-6.000,00
-6.405,31

Samlet fordeling

66.003,26

Årets påvirkning af egenkapitalen

-7.006,42
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Sabro IFs Venner

Salgsbonus 2019

Bilag til Regnskab 2019 (beløb i kr.)
Udbetaling af bonus for udsolgt
25% af overskuddet, hvis komplet udsolgt af henholdvis støtte- lotto og/eller julekalender. Udbetales af
egenkapitalen, når opgaven er afsluttet.
Støtte-lotto 2019
Indtægter, salg 120 støtte-lotto
Udgifter, tryksager (medregnes ikke, da de
anvendes til både nysalg og gentegning )
Udgifter, løn for salg
Overskud

36.000,00
12.000,00
24.000,00

Bonus 25% af overskuddet

6.000,00

Julekalender 2019
Indtægter, salg af 1032 julekalendere
Indtægter, sponsorer
Udgifter, tryk, opsætning mm.
Udgifter, løn for salg
Overskud

30.960,00
15.950,00
10.968,75
10.320,00
25.621,25

Bonus 25% af overskuddet

6.405,31
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