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Undertegnede har aflagt årsrapport for Roforeningen KVIK. 

 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse 

A samt foreningens vedtægter. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 

31. december 2020. 

 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler. 

 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 

vurderingen af foreningens finansielle stilling. 

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 
København Ø, den    /     2021  

 

 

 
Bestyrelse   

 

 

 
Tine Aabye 

Formand  

  

  

Jens Ulrik Hansen 

  

  

  

Mikkel Sander 

Sarah Lauritzen    

  

  

  

Anders K Pedersen Kevin Yeune 
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Til medlemmerne i Roforeningen KVIK. 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Roforeningen KVIK for perioden 1. januar - 31. december 2020, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet ud-

arbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. 

januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens samt foreningens vedtæg-

ter. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf-

hængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Eti-

ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-

ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 
Fremhævelse af forhold ved revisionen 

Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budget-

tal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for 

den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-

sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 

hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 

dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en re-

vision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-

formation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, 

som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-

sionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse 

risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusi-

on. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-

mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores re-

visionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-

ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisions-

bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-

hold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 

på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-

ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 

vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 

 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 
Frederiksberg, den    /     2021 

 
Revision København 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR.: 34619654 

 

 

 
Mads Lutz Jørgensen 

Registreret revisor, Cand.merc.aud. FSR - Danske Revisorer 

mne35797 
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Foreningen Roforeningen KVIK 

Strandvænget 53 

2100  København Ø 

    
  Telefon: 39  2 0  45 90 

  Hjemmeside: www.roforeningen.dk 

  E-mail: kasserer@roforeningen.dk 

    
  CVR-nr: 25 75 83 15 

   Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

    
Bestyrelse Tina Aabye, formand 

 Jens Ulrik Hansen 

Mikkel Sander 

Sarah Lauritzen 

Anders K. Pedersen 

Kevin Yeune 

  
Revisor Revision København 

 Godkendt Revisionspartnerselskab 

 Nimbusparken 24, 3. 

 2000 Frederiksberg 
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Foreningens hovedaktiviteter 

Foreningens hovedaktiviteter er ifølge vedtægterne roidrættens fremme. Roforeningen KVIK tilbyder 

roning på alle planer fra elite til motion og for alle aldersgrupper fra ungdoms til ældreroning. Der tilby-

des roning fra Strandvænget og Bagsværd Sø i inriggere, outriggere, coastalbåde og kajakker. 

 

 

Corona året 

Corona ramte hele verdenen og KVIK. Tak til alle medlemmer, som i årets løb har vist samfundssind og 

efterlevet anbefalinger fra regeringen, Danmarks Idrætsforbund, DFfR og bestyrelsen i KVIK. Vi lukkede 

klubben ned den 11. marts, alle fællestræninger og arrangementer blev aflyst. Den 20. april blev det 

muligt at åbne klubben langsomt op for udendørs træning.  

Corona restriktioner har påvirket det sociale liv i klubben og vores mulighed for at optage og integrere 

nye medlemmer. I starten af december måtte vi atter lukke klubben ned for indendørs træning.  

Det har været et hårdt år for alle, og vi skal fortsat leve med restriktioner flere måneder ind i 2021, 

mens vi venter på den rette vaccine.  

 

Gaver og donationer  

Roforeningen KVIK modtog i 2020:  

35.820 kr fra DIF/DGI corona pulje  

35.489 kr fra DIF/DGI corona pulje  

30.000 kr fra DGI – coronapulje til ungdomsaktiviteter  

50.000 kr fra Friluftsrådet til indkøb af kajakker 

Inger Christiansen forærede Roforeningen KVIK en 2+ i anledning af 50 året for kvinder i KVIK.  

Mange medlemmer har doneret gaver via DFfRs gavegiro, beløbet udbetales dog først i 2021. 
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Materiel 

I 2020 har medlemmerne deltaget i vedligeholdelse af foreningens bådpark. Mange medlemmer har 

givet en hånd med i værkstedet i bestræbelserne på at få bådparken i så god stand som muligt.  

 

Der er i løbet af 2020 blevet købt følgende både: 

Kajakker 

Surfski Epic V10 Ultra  

Escape materialklasse III 

Coastrunner, Marathon 

Epic Surfski V9, Ultra  

Coastalbåde 

C2X coastal (AVE model) 

Kaproningsbåde 

2X (Empacher) 

Inriggerbåde 

2+ (gave) 

Motorbåd  

Motorbåd til Bagsværd Sø - C20 Katamaran inkl. motor 

 

Vi har solgt følgende materiel: 

Kaproningsbåde 

4x (Bitte Kai Rand) 

Kajakker 

2 x Kirtons (Rylle og Vims) 

Elio (Supermule) 

9 x gamle hvide kajakker (Andrea, Bamse, Kaj, Kylling, Sigfried, Asa III, Roskva, Quark, Sif) 

 

Huset 

Vi har i 2020 indkøbt en ny bro, der forbinder bådpladsen til ponton for at have en sikker adgang til 

havet. 

Der er udskiftet et I-jern over indgangspartiet i facaden mod Strandvænget.  

 

Roaktivitet 

2020 har været året hvor vi satte km rekord på vandet - vi passerede 100.000 km.  

I alt blev der roet mere end 7.100 ture på vandet og knap 300 aktive roere var på vandet.  

I år har 1 roer har netop nået 4.000 km i dag, 1 har roet 3000 km og 4 roere har passere 2000 km og 

endelig har 31 roere har roet mere end 1000 km i år.  

 

Alle ro-konkurrencer har stort set været aflyst i 2020. DFfR formåede at arrangere Danmarksmester-

skab på Bagsværd Sø i efteråret med strenge restriktioner og uden tilskuere. Her vandt Fie Udby Erich-

sen DM i 1X for 9. gang og Anne H. Larsen, KVIK og Fie Udby vand DM i 2X.  
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50 året for kvinder i KVIK 

I marts 2020 var det 50 år siden man stemte ja til at optage kvinder som medlemmer i KVIK. Vi har 

markeret jubilæet ved en række artikler om kvinder, der på særlig vis har gjort sig bemærket eller har 

reflekteret over det at være roer i KVIK. Og der blev lavet en særlig jubilæums t-shirt.  

En del af jubilæet var også at genoplive USIA-matchen, som blev gennemført første gang i 1918. Ved 

standerstrygningen deltog 4 hold i karnevalskaproningen med efterfølgende punchbowle. Det bedste 

skod-hold er blevet belønnet med en USIA-nål. 
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GENERELT 

Årsrapporten for Roforeningen KVIK er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-

melser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. 

 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

 
RESULTATOPGØRELSEN 

Opstillingsform 

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 

 
De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvi-

gelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt indtægter i henhold til budget har været til-

strækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. 

 
Indtægter 

Foreningens indtægter er indregnet i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet. 

 
Indtægter fra støtte, gaver og donationer. indtægtsføres i takt med modtagelse af oplysninger om 

indbetalte indtægter. 

 

Omkostninger 

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.  

 
Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsperioden. 

 
Skat af årets resultat 

Foreningen er ikke skattepligtig. 
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BALANCEN 

 
Materielle anlægsaktiver 

Foreningens ejendom Strandvænget 53 er opført til 1 kr. Ejendomsværdien andrager ved årsregule-

ringen 2016 kr. 7.650.000. Ejendommen er opført på lejet grund. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåel-

se af tab.  

 
Hensatte forpligtelser 

Hensatteforpligtelser vedrører foreningens forpligtelse til nyinvesteringer i både samt vedligeholdelse 

af ejendom samt indkøb af nyt udstyr. 

 
Øvrige gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.  
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 1 Kontingenter  825.000 839.304 756 

 2 Øvrige indtægter  918.000 928.142 900 

 3 Restaurationen  265.000 80.652 288 

 4 Diverse indtægter  60.000 93.266 130 
       

 Indtægter i alt  2.068.000 1.941.364 2.074 
   

 5 Konkurrenceroning  -280.000 -94.779 -345 

 6 Arrangementer og aktiviteter  -227.000 -123.317 -173 

 7 Vedligeholdelse af både og bådudstyr m.v.  -70.000 -42.150 -74 

 8 Undervisning og uddannelse  -56.000 -41.811 -53 

 9 Øvrige omkostninger  -193.000 -183.794 -166 

 10 Køb af både og bådudstyr  -221.000 -553.192 -475 

 11 Drift af ejendomme  -868.000 -811.102 -1.033 
       

 Omkostninger i alt  -1.915.000 -1.850.145 -2.319 
   

 Resultat før finansielle poster  153.000 91.219 -245 
   
       

 Årets resultat  153.000 91.219 -245        

   

   Forslag til resultatdisponering:  

   Overført fra hensættelser til nyinvestering  0 15.000 0 

   Overført restandel af årets resultat  0 76.219 -245 
       

 Resultatdisponering i alt  0 91.219 -245        
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   Ejendommen Strandvænget 53  1 0 
     

 Materielle anlægsaktiver i alt  1 0 
     

   Præmieobligationer  300 0 
     

 Finansielle anlægsaktiver i alt  300 0 
     

 Anlægsaktiver  301 0 
     

   

   Tilgodehavende for kontingenter  44.022 18 

   Tilgodehavender hos arven  0 176 

   Andre tilgodehavender  170.000 0 
     

 Tilgodehavender i alt  214.022 194 
     

 12 Likvide beholdninger  151.501 83 
     

 Omsætningsaktiver  365.523 277 
     

   

 AKTIVER  365.824 277      
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   Egenkapital, primo  244.605 489 

   Overført overskud eller underskud  76.219 -245 
     

 13 Egenkapital  320.824 244 
     

   

   Hensættelser til nyinvesteringer af både  15.000 0 
     

 Hensatte forpligtelser  15.000 0 
     

   

 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser  30.000 33 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt  30.000 33 
     

 Gældsforpligtelser  30.000 33 
     

   

 PASSIVER  365.824 277      
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 1 Kontingenter  

 Aktive medlemmer  700.000 745.868 661 

 Passive medlemmer  10.000 15.010 14 

 Ungdomsafdelingen  40.000 43.111 38 

 Rokursus / Cannonball  75.000 37.215 117 

 Tab på debitorer  0 -1.900 -74 
       

 825.000 839.304 756 
       

   

 2 Øvrige indtægters  

 Roforeningen KVIKS arv  243.000 0 296 

 Ekstra indtægt Roforeningen KVIKS arv  300.000 150.000 0 

 FOS, aktivitetstilskud  100.000 24.696 18 

 FOS, driftstilskud vedr. ejendom  200.000 300.423 360 

 FOS, regulering af driftstilskud tidligere år  0 21.204 -30 

 Erstatning forsikring  0 25.600 0 

 Donationer fra fonde  0 162.497 185 

 Gaver fra fonde og medlemmer  0 243.350 0 

 Sponsorer og firmaer  75.000 372 68 

 Firmaroning  0 0 3 
       

 918.000 928.142 900 
       

   

 3 Restaurationen  

 Omsætning, fester deltagerbetaling  80.000 22.390 74 

 Omsætning, mad salg  0 11.000 0 

 Omsætning, bar salg  85.000 31.262 80 

 Lejeindtægter (medlemmer selskabslokaler)  100.000 10.000 134 

 Lejeindtægter (eksternt selskabslokaler)  0 6.000 0 
       

 265.000 80.652 288 
       

   

 4 Diverse indtægter  

 Salg af rotøj  35.000 24.767 11 

 Skabsleje  25.000 26.950 23 

 Nøgler  0 450 0 

 Salg af romateriel  0 41.099 96 
       

 60.000 93.266 130 
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 5 Konkurrenceroning  

 Startpenge  100.000 20.000 104 

 Rejseudgifter/ ophold  60.000 3.760 64 

 Transport og forsikring af både  40.000 10.345 51 

 Rocenter og international deltagelse  10.000 6.900 46 

 Kraftcentre  5.000 7.400 4 

 Omkostningsdækning trænere  50.000 41.121 63 

 Langdistanceroning  5.000 704 1 

 Universitetsroning  10.000 0 0 

 Leje af materiel  0 447 12 

 Øvrige  0 4.102 0 
       

 280.000 94.779 345 
       

   

 6 Arrangementer og aktiviteter  

 Motionsafdelingen  10.000 0 1 

 Ungdomsafdelingen, trænergodtgørelse  70.000 35.370 24 

 Ungdomsafdelingen, andet  10.000 11.631 3 

 Instruktion mm.  8.000 3.531 3 

 Arrengementer, Kajak  2.000 12.744 10 

 Åbent hus  0 0 3 

 Arbejdsdage  1.000 0 2 

 Øvrige  0 0 1 

 Fester, mad  55.000 15.868 58 

 Fester, bar  50.000 30.806 55 

 Fester, øvrige  1.000 1.913 5 

 Mad, hverdage  20.000 11.454 8 
       

 227.000 123.317 173 
       

   

 7 Vedligeholdelse af både og bådudstyr m.v.  

 Motionsbåde  40.000 19.503 25 

 Kaproningsbåde  10.000 8.987 14 

 Andet materiel  0 1.813 20 

 Motorbåde  10.000 2.688 7 

 kajakker  10.000 9.159 8 
       

 70.000 42.150 74 
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 8 Undervisning og uddannelse  

 Gymnastik  30.000 39.608 27 

 Kurser  26.000 13.281 26 

 Tilskud kurser FOS  0 -11.078 0 
       

 56.000 41.811 53 
       

   

 9 Øvrige omkostninger  

 Gaver, præmier m.m.  5.000 8.039 4 

 Generalforsamling, møder, standerhejsning, 
 repræsentation m.v.  3.000 2.311 2 

 PR  12.000 0 6 

 Kontorhold, tryksager og vedligeholdelse af 
 kontorinventar  1.000 360 0 

 EDB-omkostninger  20.000 13.391 11 

 Telefon og internet  3.000 1.732 5 

 Regnskabs- og revisionshonorar  30.000 30.000 30 

 PBS  6.000 2.943 5 

 Nets dankort  0 8.566 3 

 Gebyr bank  7.000 4.730 10 

 Mobil pay  1.000 0 1 

 Kontingent til D.F.F.R.  37.000 26.949 27 

 Kontingent til D.K.F.  10.000 3.403 10 

 Kontingent til KBH kredsen  8.000 9.530 9 

 Diverse omkostninger  5.000 0 4 

 Køb af rotøj  45.000 71.840 39 
       

 193.000 183.794 166 
       

   

 10 Køb af både og bådudstyr  

 Køb af kaproningsbåde  25.000 75.000 254 

 Køb af motionsbåde  65.000 231.114 0 

 Køb af årer og rigge  13.000 45.040 50 

 Køb af kajakker/udstyr  27.000 97.832 79 

 Køb af motorbåde  70.000 94.939 0 

 Køb af Ergometre  0 270 77 

 Køb af vægttræningsudstyr  21.000 0 8 

 Køb af andet materiel  0 8.997 7 
       

 221.000 553.192 475 
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 11 Drift af ejendomme  

 Leje af grund  220.000 271.579 219 

 Lokaleleje Bagsværd rostadion  25.000 28.350 25 

 Forsikringer  60.000 48.736 76 

 Skatter og afgifter  10.000 0 0 

 Vedligeholdelse, hus  200.000 120.830 358 

 Vedligeholdelse, køkken  5.000 10.350 4 

 Rengøring  136.000 123.750 136 

 Rengøringsartikler  20.000 29.369 26 

 Renovation  15.000 24.808 19 

 Varme  100.000 87.911 98 

 El  60.000 40.139 61 

 Vand  15.000 23.014 9 

 Gas  2.000 2.266 2 
       

 868.000 811.102 1.033 
       

   

 2020 2019 
 kr. tkr. 
 12 Likvide beholdninger  

 Kasse  205 1 

 Danske Bank, 2059959  129.821 64 

 Danske Bank, 7691440, fester  5.000 3 

 Danske Bank, 7601476, kontingenter  10.844 2 

 Danske Bank, 2520004397  5.631 13 
     

 151.501 83 
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 13 Egenkapital  

 Egenkapital, primo  

 Egenkapital  244.605 489 
     

 244.605 489 
     

 Overført overskud eller underskud  

 Årets overførte overskud eller tab  76.219 -245 
     

 76.219 -245 
     

 Egenkapital før andre reserver  320.824 244 
     

 320.824 244 
     

   

   

 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser  

 Skyldige omkostninger  0 3 

 Revisionshonorar, hensat  30.000 30 
     

 30.000 33 
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    Budget 2021 

    tkr. 

 Indtægter      

 Kontingenter    889 

 Øvrige indtægter    947 

 Restaurationen    125 

 Renteindtægter    0 

 Diverse indtægter    82 

 Indtægter i alt    2.044 
      

 Udgifter      

 Arrangementer + Aktiviteter    -155 

 Konkurrenceroning    -313 

 Vedligeholdelse af både og kajakker    -79 

 Undervisning og uddannelse    -70 

 Køb af både og kajakker    -449 

 Drift af ejendom    -770 

 Øvrige omkostninger    -174 

      

 Udgifter i alt    -2.009 
      

      

      

 Årets resultat    35 
 


