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Rold Skov Orienteringsklub

Budget Budget Regnskab

Note 2021 2020 2020 2019 2018

Resultatopgørelse

Kontingenter 1 19,000 23,000 19,447 22,859 30,419

Kortsalg m.v. 2 17,250 -2,500 -11,114 42,005 6,093

Tilskud 3 35,200 26,500 123,417 28,664 22,965

Åbne løb, Rebild 2-dages 4a 15,000 15,000 7,286 13,139 16,604

Åbne løb, andre 4b 3,000 6,000 7,008 3,160 11,943

Åbne løb, DM 2019 + Div. turn. 2020 4c 0 15,000 0 39,346 0

Velfærd 5 -106,500 -98,500 -30,549 -66,997 -73,367

Korttegning 6 -1,500 -11,500 -92,122 12,522 0

Administration 7 -5,500 -5,300 -5,316 -7,151 -3,109

Materiel 8 -1,500 -1,500 -55,150 -32,785 -4,641

Renter m.v. 0 0 0 0 30

Årets resultat -25,550 -33,800 -37,092 54,761 6,937

Balance pr. 31.12.

Tilgodehavender / forudbetalinger 0 2,504 2,937

Likvide midler 169,838 205,709 208,194

Aktiver i alt 169,838 208,213 211,131
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Budget elite

Udgifter

Antal løbere per løber Total

MTBO 1 -8,500 -8,500 

Fod-O 2 -11,000 -22,000 

-30,500 

Indtægter

Antal løbere per løber Total

Klubbetalt andel 3 6,000 18,000 

Egenbetaling MTBO 1 2,500 2,500 

Egenbetaling Fod-O 2 5,000 10,000 

30,500 
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Det er da ærgerligt at der er økonomiske problemer. Jeg har 
selvfølgelig ikke løsningen, men jeg tænker at det godt må koste 
noget/lidt mere at deltage i træningsløb (altså også for klubbens 
medlemmer - der kan evt laves klippekort eller 
abonnementsordninger). Årskontingenter, kioskpriser etc kan 
vist også tåle en stigning.

Nå - det var nogle meget traditionelle forslag, som måske ikke 
batter så meget

Mvh
Peter Henneby

Er det ikke en mulighed, at alle voksne i en periode betaler en 
tier for et løbskort til T løb, og pensionisterne ti kroner hver ved 
vores gåture. Udne betydning for den enkelte, men en lille slat 
penge til klubben i en periode. Når klubben kommer til penge 
igen, kan der gives et tilskud til nogle arrangementer til gengæld 
for hjælpen. Det er selvfølgelig lidt vanskeligt med koronaløb, 
for der skal ikke ligge penge under skraldespanden.

Ansa

Jeg kan oplyse, at jeg til lørdagenes træningsløb trykker 65 stk kort.

Ca. 40 stk bliver i brugt gennemsnit.

Jeg har et forbrug på ca. 10000 kr til toner og ca 200 kr til papir pr
år.

Ved kun at printe arealerne som banerne dækker samt at fjerne
områder som f.eks. boligere, marker, søer o.lign i kanterne af kortet, 
vil jeg skyde på at kunne reducere tone forbruget med ca 25 %.

Der kan kræves tilmelding (den skal laves udenfor
ot40to@gmail.com).

Banerne kan evt. lægges på nettet til printning af den enkelte

I gamle dage betalte vi 20 kr for et kort til lørdagens træningsløb.

Det er de muligheder, jeg ser inden for det område, hvor jeg bruger
RSOK midler.

MVH
Otto

mailto:ot40to@gmail.com
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• Skal klubben betale startafgifter for medlemmerne?

• For klubbens egne løb?

• Til divisionsmatcher?

• Andet?

• Klubben betaler for kurser.

• Hvad kan vi forlange af medlemmerne til gengæld?

• Skal der være delvis egenbetaling?

• Bestyrelsen forslår kontingentforhøjelse for 2021 på 30 kr/medlem pga. forventet 
ekstraordinært kontingent fra DOF i 2021.

• Ca. 65 % af medlemskontingenterne går direkte videre til DOF.

• Skal kontingentet endnu højere op?

• Skal der være en anderledes kontingentstruktur?

• Skal vi have flere sponsorer, i så fald hvordan og hvad kan vi tilbyde dem?

• Nye ideer til arrangementer måske med bredere målgruppe end o-løbere, f.eks. MTBO, 
trailløb m.fl.


