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Foreningsoplysninger

Foreningen Foreningens navn: Coding Pirates København
Hjemsted: Københavns Kommune
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2020
CVR-nummer: 37065439

Hele bestyrelsen Formand: Birgitte Simone Schmidt
Næstformand: Naja Årosin Laursen

Kasserer: Sune Sylvest Nilausen
Bestyrelsesmedlem: Benjamin Bræstrup Sayoc
Bestyrelsesmedlem: Ali Tabatabatai
Bestyrelsesmedlem: Mikael Hewel
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]
Bestyrelsesmedlem: [fornavn og efternavn]

Evt. Ledelse / 
Forretningsfører

Direktør [fornavn og efternavn]
Forretningsfører [fornavn og efternavn]

Revisor Revisor Kristoffer Rath Hansen
Revisorsuppleant [fornavn og efternavn]
Eevt. revisor nr. 2 [fornavn og efternavn]
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Bestyrelsespåtegning / Ledelseserklæring

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen Coding Pirates København
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende 
foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. 
januar - 31. december.

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilling.

København d. 2021-06-05

Hele bestyrelsens underskrifter:

Underskrift Underskrift Underskrift
Birgitte Simone Schmidt Naja Årosin Laursen Sune Sylvest Nilausen

Formand: Næstformand: Kasserer:

Underskrift Underskrift Underskrift
Benjamin Bræstrup Sayoc Ali Tabatabatai Mikael Hewel

Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:
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Revisionspåtegning

Til Københavns Kommune
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen Coding Pirates København
for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2020

Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og er udarbejdet i 
overensstemmelse med tilskudbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 
Kommune og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettet.

Bestyrelsens ansvar for årsrapporten
Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at foreningens bogholderi og administration varetages i 
henhold til lovgivningens og tilskudsbetingelsernes krav. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar, at 
årsregnskabet er korrekt, og at nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til 
brug for udarbejdelsen af årsregnskabet, er korrekte.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vi har efterprøvet oplysninger i regnskabet og de bagvedliggende oplysninger for at kunne verificere, at 
oplysningerne i regnskabet har en nøjagtighed og fuldstændighed, der medfører, at regnskabet giver et 
retvisende billede af virksomhedens økonomi pr. balancedagen og af resultatet af årets drift. 

Revisors uafhængighed
Jeg / vi er uafhængige af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen.

Konklusion
Der er ikke konstateret fejl eller mangler i præsentationen og indregningen af oplysningerne i regnskabet, 
hverken i forhold til anvendt regnskabspraksis eller tilskudsbetingelserne

Det er derfor vores opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at regnskabet er retvisende, og at det er 
udarbejdet i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 
Kommune og foreningens vedtægter.

Skriv evt. supplerende tekst…

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Årsregnskabet indeholder resultatbudget for 2019 samt forslag til 2020. Budgettallene, som fremgår i en 
særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været 
underlagt revision.

Skriv evt. supplerende tekst…

København d.
Foreningsvalgte revisors underskrift:

underskrift

Revisor: Kristoffer Rath Hansen

underskrift

Evt. revisor nr. 2: [fornavn og efternavn]
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Bestyrelsens beretning
Se årsberetning der er vedlagt bagerst
Den økonomiske udvikling
Udvikling i antal medlemmer, frivillige og medarbejdere
13 betalende medlemmer som er frivillige.
231 betalende medlemmer som er deltagere

Væsentlige budgetafvigelser
Der har været væsentlige afvigelser pga. corona.

Usikkerhedder i regnskabet
Visse poster, som f.eks. klubaktiviteter, kan indeholde annonceringer og gebyrer, der er direkte forbundet med disse aktiviteter
Der er også igangsat en overgang til et nyt bogføringssystem, samt er der kommet ny kasserer, hvorfor poster muligvis afviger fra det forventede.
Næste år vil regnskab og budget til GF laves med udgangspunkt i regnskabsskabelonen fra Københavns kommune. Det vil sikre konsistens og undgå dobbeltarbejde og dertil fejl.
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Regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsregnskabet for foreningen Coding Pirates København
er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende 
foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.
Skriv evt. supplerende tekst…

Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Skriv evt. supplerende tekst…

Generelt
Skriv evt. supplerende tekst…

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til 
dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er 
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 
skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles 
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen 
mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over 
løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der 
fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterer på balancedagen.

Skriv evt. supplerende tekst…

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet 
for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. 
Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Kontingent- og 
anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. 
Forudbetalte kontingenter hensættes pr. statusdagen.
Skriv evt. supplerende tekst…

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign. 
Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af omkostninger 
indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som 
tilskuddet dækker. Projekter støttet af Københavns Kommune medtages i 
resultatopgørelsen med nettobeløb.

Skriv evt. supplerende tekst…

Udgifter
Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men 
udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.

Skriv evt. supplerende tekst…

Skat af årets resultat
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.
Skriv evt. supplerende tekst…

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Skriv evt. supplerende tekst…

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid 
under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og 
hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Skriv evt. supplerende tekst…

Hensættelser
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere 
brug. Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.

Skriv evt. supplerende tekst…

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Skriv evt. supplerende tekst…

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i 
noterne.

Skriv evt. supplerende tekst…
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Resultatopgørelse

Note 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
BudgetIndtægter

1 Kontingentindtægter 137,163 150,000 164,345 100,000
2 Anden deltagerbetaling 0 10,000 18,050 10,000

Tilskud fra Københavns Kommune
3 o Medlemstilskud 149,145 100,000 122,796 110,000
4 o Lokaletilskud 0 0 0 0
5 o Tilskud til lederkurser 0 0 0 0
6 o Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge 0 0 0 0
7 Øvrige tilskud, indtægter og gaver 30,000 0 2,139 0
8 Renteindtægter 0 0 0 0

Indtægter i alt 316,308 260,000 307,330 220,000

Udgifter
9 Skattepligtige lønudgifter 0 0 0 0
10 Skattefrie godtgørelser 0 0 0 0
11 Øvrige personaleudgifter 10,916 25,000 10,071 26,000
12 Kontorholdsudgifter 55,622 74,000 94,870 74,000
13 Anskaffelser over 10.000 kr. 0 0 0 0
14 Lokaleudgifter 7,500 10,000 32,034 10,000
15 Gebyr for brug af Københavns Kommunes faciliteter 0 0 0 0
16 Andre udgifter 43,613 61,000 63,884 40,000

Administrationsudgifter i alt 117,652 170,000 200,859 150,000

17 Reklameudgifter 14 10,000 7,554 10,000
18 Publikationer 0 0 0 0
19 Aktivitetsomkostninger 52,112 105,000 114,536 80,000
20 Aktivitetsomkostninger 2 0 0 0 0
21 Særlige projekter i alt, nettoresultat 0 0 0 0

Aktivitetsudgifter i alt 52,126 115,000 122,090 90,000

22 Renteudgifter 0 0 0 0

Udgifter i alt 169,777 285,000 322,950 240,000

Årets resultat 146,531 -25,000 -15,620 -20,000
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Balance pr. 31/12 2020

Note Aktiver pr. 31/12 2020 pr. 31/12 2019
23 Driftsmidler 0 0
24 Deposita 2,000 2,000

Anlægsaktiver i alt 2,000 2,000
25 Tilgodehavender 0 0
26 Forudbetalte udgifter 0 0
27 Likvide beholdninger 527,205 380,676

Aktiver i alt 529,205 382,676

Passiver
Egenkapital

28 Egenkapital primo (1. jan. 2019) 227,554 243,174
Årets resultat 146,531 -15,620

Egenkapital ultimo (31. dec. 2019) 374,085 227,554

Gæld
29 Langfristet gæld 0 0
30 Kortfristet gæld 0 0
31 Gæld til Københavns Kommune 0 0
32 Forudmodtagne indtægter 0 0

Gæld i alt 0 0
Passiver i alt 374,085 227,554

33 Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger
Se note 33

( (15,512,006) ( (15,512,131) 
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

Indtægter
1 Kontingentindtægter

Medlemmer 0-24 år 134,401 148,500 162,770 99,000
Medlemmer 25 år og derover 2,763 1,500 1,575 1,000
Passive medlemmer 0 0 0 0
Kontingentstøtte 0 0 0 0
I alt 137,163 150,000 164,345 100,000

2 Anden deltagerbetaling
Medlemmer 0-24 år 0 10,000 17,450 10,000
Medlemmer 25 år og derover 0 0 600 0
Ej medlemmer (gæster, prøvetimer mv.) 0 0 0 0
I alt 0 10,000 18,050 10,000

3 Medlemstilskud
Ordinært tilskud for året 149,145 100,000 122,796 110,000
Ekstra medlemstilskud ifm. gebyr for brug af 
faciliteter

0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
I alt 149,145 100,000 122,796 110,000

4 Lokaletilskud
Lokaletilskud, 65% 0 0 0 0
Lokaletilskud, 100% 0 0 0 0
Tilskud til DGI-Byen / Idrætsfabrikken 0 0 0 0
Hyttetilskud 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

5 Tilskud til lederkurser
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

Tilskud vedr. kurser for året 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

6 Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge
(indsæt projekttitel 1) 0 0 0 0
(indsæt projekttitel 2) 0 0 0 0
(indsæt projekttitel 3) 0 0 0 0
(indsæt projekttitel 4) 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

7 Øvrige tilskud, indtægter og gaver
Tilskud fra fonde og legater 0 0 0 0
Fremleje af lokaler 0 0 0 0
Modtaget gaver 0 0 0 0
Salgsindtægter 0 0 0 0
Sponsorater 30,000 0 2,139 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
I alt 30,000 0 2,139 0

8 Renteindtægter 0 0 0 0

Udgifter
9 Skattepligtige lønudgifter

AM-Indkomst 0 0 0 0
ATP Bidrag 0 0 0 0
Honorar 0 0 0 0
Samlet betaling 0 0 0 0
Regulering Feriepengeforpligtelse 0 0 0 0
Fri telefon mv (Medarbejdere) 0 0 0 0
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

I alt 0 0 0 0

10 Skattefrie godtgørelser
Godtgørelse til frivillige 0 0 0 0
Kørselsgodtgørelser 0 0 0 0
Andre skattefrie godtgørelser 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

11 Øvrige personaleudgifter
Personaleforsikringer 0 0 0 0
Personalpleje 0 14,000 0 15,000
Rekruttering 0 0 0 0
Bestyrelsesforsikring 9,913 10,000 9,101 10,000
Transport 1,003 1,000 971 1,000
I alt 10,916 25,000 10,071 26,000

12 Kontorholdsudgifter
Kontorartikler 0 0 0 0
EDB, hardware og software 0 4,000 0 4,000
Telefoni 0 0 0 0
Internet 0 0 0 0
Småanskaffelser (u. 10.000 kr.) 55,622 70,000 94,870 70,000
I alt 55,622 74,000 94,870 74,000

13 Anskaffelser over 10.000 kr.
(indsæt anskaffelse 1) 0 0 0 0
(indsæt anskaffelse 2) 0 0 0 0
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

(indsæt anskaffelse 3) 0 0 0 0
(indsæt anskaffelse 4) 0 0 0 0
(indsæt anskaffelse 5) 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

14 Lokaleudgifter
Husleje 0 0 0 0
Vand, varme og el 0 0 0 0
Vedligeholdelse af lokaler 0 0 0 0
Rengøringsmidler 0 0 0 0
Lejeudgift ved stævner og lejre 7,500 10,000 22,705 10,000
Lager leje 0 0 9,329 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
I alt 7,500 10,000 32,034 10,000

15 Gebyr for brug af Københavns Kommunes faciliteter
Gebyr for øvelokaler 0 0 0 0
Gebyr for øvrige fritidsfaciliteter 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

16 Andre udgifter
Porto 0 0 0 0
Gebyr 1,205 1,000 987 0
Bøder og lign 0 0 0 0
Konsulenter 42,408 60,000 62,897 40,000
I alt 43,613 61,000 63,884 40,000
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

17 Reklameudgifter
Webside 0 0 0 0
Annoncering 14 10,000 7,554 10,000
Anden PR 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
I alt 14 10,000 7,554 10,000

18 Publikationer
Produktion 0 0 0 0
Tryk 0 0 0 0
Porto 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
(indsæt tekst) 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

19 Aktivitetsomkostninger
Hackathons 0 10,000 20,406 10,000
Forplejning ifm klubaftener 52,112 0 94,130 70,000
Forplejning (klubaftener og hackathons) 0 95,000 0 0
(indsæt omkostningsart 4) 0 0 0 0
(indsæt omkostningsart 5) 0 0 0 0
I alt 52,112 105,000 114,536 80,000

20 Aktivitetsomkostninger 2
(indsæt omkostningsart 1) 0 0 0 0
(indsæt omkostningsart 2) 0 0 0 0
(indsæt omkostningsart 3) 0 0 0 0
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

I alt 0 0 0 0

21 Særlige projekter i alt, nettoresultat
Tilskud fra Københavns Kommune 0 0 0 0
Tilskud fra sponsorer 0 0 0 0
Tilskud fra fonde 0 0 0 0
Deltagerbetaling 0 0 0 0
Billetindtægter 0 0 0 0
(indsæt øvrige indtægter, specificeret) 0 0 0 0
(indsæt øvrige indtægter, specificeret) 0 0 0 0
Indtægter i alt 0 0 0 0

Skattepligtig løn og honorar 0 0 0 0
Skattefri godtgørelse 0 0 0 0
(indsæt omkostningsart 1) 0 0 0 0
(indsæt omkostningsart 2) 0 0 0 0
(indsæt omkostningsart 3) 0 0 0 0
(indsæt omkostningsart 4) 0 0 0 0
Omkostninger i alt 0 0 0 0

Særlige projekter i alt, nettoresultat 0 0 0 0

22 Renteudgifter 0 0 0 0

23 Driftsmidler
Maskiner 0 0
Andet 0 0
I alt 0 0
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

24 Deposita
Depositum for lejemål 0 0
Andet 2,000 2,000
I alt 2,000 2,000

25 Tilgodehavender
Tilgode hos medlemmer 0 0
Tilgodehavende tilskud 0 0
Tilgodehavende moms 0 0
Tilgode hos frivillige 0 0
Tilgode for fremleje af lokaler 0 0
Tilgode CodingPirates 0 0
I alt 0 0

26 Forudbetalte udgifter
Lokaleleje 0 0
Forsikringer 0 0
(indsæt tekst) 0 0
(indsæt tekst) 0 0
I alt 0 0

27 Likvide beholdninger
Nykredit 527,205 380,676
(indsæt bankkonto 2) 0 0
(indsæt bankkonto 3) 0 0
Kassebeholdning 0 0
Værdipapirer 0 0
I alt 527,205 380,676
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

28 Egenkapital primo (1. jan. 2020) 243,174

29 Langfristet gæld
Realkreditlån 0 0
Ferieforpligtelser 0 0
Kommunale lån 0 0
Banklån 0 0
I alt 0 0

30 Kortfristet gæld
Bankgæld 0 0
Leverandører 0 0
Skyldig moms 0 0
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP mv. 0 0
Andre skyldige omkostninger 0 0
I alt 0 0

31 Gæld til Københavns Kommune
Tilbagebetaling af tilskud 0 0
Skyldig lokaleleje 0 0
(indsæt tekst) 0 0
I alt 0 0

32 Forudmodtagne indtægter
Lejeindtægter 0 0
Forudbetalte kontingenter 0 0
Tilskud til brug i det kommende år 0 0
Projekttilskud, ej forbrugt i året 0 0
I alt 0 0
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Noter 2020 
Regnskab

2020     
Budget

2019 
Regnskab

2021     
Budget

33 Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger
Forpligtelse: Opsigelse:

Årlig Ved udløb
Varsel 
(antal 
mdr)

Tidligst 
ophør        

(dd-mm-år)
Huslejeforpligelser 0 0
Leasingaftale 0 0
Flerårige lejeaftaler 0 0
Årlige lejeudgifter 0 0
Kautionsforpligtelser 0 0
(indsæt andre forpligtelser, specificeret) 0 0
(indsæt andre forpligtelser, specificeret) 0 0
I alt 0 0

Udover ovenstående er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser eller pantsætninger pr. 
statusdagen



Coding Pirates København

Årsberetning ved

generalforsamling 2021

Kære medlemmer,

Tak for - næsten - endnu et år i Coding Pirates. Som I ved, er der ikke gået et helt år, siden vores

sidste generalforsamling, der blev afholdt i august i stedet for i foråret på grund af COVID-19.

Det har været nogle måneder, der ikke har været præget af de vanlige aktiviteter: klubaftener,

hackathons og fællesarrangementer, men derimod har mange aktiviteter og afdelinger været

sat i bero - og nogle er desværre helt lukket.

Derfor er der ikke mange nye, spændende initiativer at præsentere, men forhåbentlig er der

rigtig meget at se frem til.

Status på initiativer

På trods af et hovedsageligt nedlukket Danmark har vi arbejdet videre med de initiativer, vi har

kunnet. Der er både lyspunkter og nedtrykkende nyheder, som jeg gerne vil dele med jer.

I vinteren 2020 åbnede vores klubhus i lokalerne i Valby Kulturhus, men vi nåede desværre

knap nok at få dem indviet, før corona-epidemien sendte os hjem første gang. Da sommeren

endelig kom, og smittetallene dalede, blev Valby Kulturhus lukket ned på grund af ombygning.

Det betød blandt andet, at vi måtte afholde vores generalforsamling i august 2020 i lokaler i

Vesterbro Kulturhus. De få arrangementer, vi har kunnet afholde, er også foregået i lokalerne

på Vesterbro.

I januar 2021 var renoveringen af Valby Kulturhus afsluttet, og havde det ikke været for den

fortsatte nedlukning, havde vi kunnet afholde arrangementer i klubhuset igen. Da vi har
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modtaget støtte til lokalerne fra Københavns Kommune, kan vi se frem til at tage lokalerne i

brug igen, så snart samfundet og kulturlivet åbner igen.

Vores initiativ til at få bedre styr på indsamling af børneattester er gået rigtig godt, og vi har

efterhånden fået etableret en rutine, som både vi i bestyrelsen og lokalafdelingerne får gavn af.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med afdelingskaptajnerne, og så modtager vi

selvfølgelig stadig gerne feedback, hvis I oplever problemer.

Som alle andre i kulturlivet har vi forsøgt at holde liv i foreningen med online-arrangementer,

både for børnene, men også for de frivillige. Vi forsøgte os for eksempel med en virtuel

kode-café i november, og ITU-afdelingen har klaret opgaven med at afholde online klubaftener

virkelig godt. Hovedparten af vores afdelinger har dog valgt at sætte deres klubaktiviteter i

bero, indtil det igen er muligt at møde fysisk ind.

Og det er her, at vi for alvor har kunnet se, hvordan nedlukningen har påvirket vores forening. I

løbet af 2020 og starten af 2021 er der flere afdelinger, der helt er lukket. Det drejer sig om

afdelingen ChangeGroup, og så kom den internationale afdeling på Europaskolen desværre

heller aldrig op at stå. Vi kan mærke i flere afdelinger, at både børn og frivillige er forsvundet,

og det er på nuværende tidspunkt svært at sige, om de kommer igen, eller om flere afdelinger

vil lukke i år.

Det er noget, vi vil have stort fokus på i bestyrelsen.

Events

Vi har siden 2019 arbejdet på at skabe en god tradition for en fælles dag for de frivillige. I

januar 2020 nåede vi at afholde Inspirationsdag i Valby Kulturhus inklusive en hyggelig

julefrokost i Kulturhusets café. Sommerens inspirationsdag og inspirationsdagen i januar 2021

har vi ikke kunnet arrangere på grund af nedlukningen, men vi glæder os til, at vi igen kan

samles om at lære, lege og hygge os sammen.

Når vi må begynde at afholde arrangementer igen, vil vi både sætte stort ind på at afholde

hackathons for børnene samt workshops og hyggelige dage for de frivillige. Jeg håber, at I vil

være med, så vi kan se hinanden igen og mærke den gode Coding Pirates-stemning.
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Det er fortsat vigtigt for os i bestyrelsen, at vi får skabt nogle gode traditioner for vores sociale

samvær som frivillige, og det er noget, vi vil prioritere - også økonomisk - i det kommende år.

Andet nyt

Efter at jeg selv fratrådte stillingen som studentermedhjælper, ansatte vi Lotte Tecza Krause,

som har gjort et kæmpe stykke arbejde med at holde sammen på trådene i foreningen, mens vi

har været lukket ned.

Lotte har blandt andet bidraget med fede grafiske oplæg, hun har holdt styr på

børneattesterne, og så har hun været skarp til at holde en god kommunikation med

sekretariatet, som vi har samarbejdet meget med.

Det har ikke været en nem opgave at starte som nyansat i en forening i foråret 2020. Normalt

ville Lottes første og vigtigste opgave være at komme ud og møde de frivillige, hvis arbejde hun

skal understøtte, men året har i stedet været præget af online bestyrelsesmøder og

nedlukkede lokalafdelinger. Derfor har mange af jer heller ikke mødt Lotte - udover på Slack og

Facebook. Og da Lotte nu har afleveret speciale og er færdig med sit studie, vil I desværre ikke

få chancen for at møde hende i rollen som studentermedhjælper, men derfor vil jeg alligevel

gerne nævne hendes indsats som noget positivt her i et kaotisk og anderledes corona-år

Det kommende bestyrelsesår

Selvom vi på nuværende tidspunkt ser frem til en gradvis genåbning af Danmark, vil det

kommende år også bære præg af, at vi som forening har været hårdt ramt af COVID-19. Derfor

er den primære opgave for den kommende bestyrelse at genopbygge vores forening og

genoprette alle de gode rutiner og traditioner, der har drevet os fremad i de sidste par år.

Omstrukturering af Coding Pirates København. Vi mener, at lige nu er et godt tidspunkt at

kigge nærmere på, hvordan Coding Pirates København overordnet set er organiseret, og

derfor har vi her i januar etableret et udvalg for omstrukturering af Coding Pirates København.

Vi trækker blandt andet på de erfaringer, Coding Pirates DIKU har gjort sig i løbet af det år, de

har kørt som selvstændig forening. Når vi kommer længere i processen og har udarbejdet nogle
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håndgribelige forslag, vil vi åbne udvalget, så alle kan deltage og få indflydelse på, hvordan

vores fremtid skal se ud. Og når vi har et konkret udkast til en opdateret struktur i foreningen,

fremlægges dette på en ekstraordinær generalforsamling, som vi vil afholde senere på året –

forhåbentligt fysisk.

Nem og hurtig håndtering af refusioner/afdelingsbudget. Frivillige skal nemt og hurtigt kunne

modtage refusion. De skal have overblik over deres budget. Det skal være nemt at bogføre.

Overordnet set vil vi gerne sikre i bestyrelsen, at det er så nemt som muligt at køre en afdeling

– også økonomisk. Derfor vil Sune Nilausen, som er kasserer i foreningen, i dag præsentere en

ny og nemmere måde at styre foreningens økonomi for.

Events for både store og små, der skal samle os. Det har været hårdt, at vi ikke har kunnet

samles. En stor del af Coding Pirates Københavns kultur er, at vi flere gange årligt arrangere

spændende og hyggelige events for både børnene og de voksne. Vi har i de sidste par år holdt

nogle fantastiske hackathons, og det vil vi begynde at arrangere, så snart samfundet igen er

åbent.

Et boost til alle vores frivillige ildsjæle. Jeg og bestyrelsen vil gerne sige tak for alle frivilliges

store indsats i år. Om I har drevet online klubaftener eller været med til at holde modet oppe i

jeres afdeling, så har I som altid gjort det rigtig godt. Men vi ved også godt, at det ikke har

været nemt at holde gejsten oppe, og mange er faldet fra.

I det kommende år vil vi prioritere et boost af vores frivillige med events og sammenkomster,

men også goodiebags som tak for jeres indsats. Vi glæder os til at se jer alle til sommerfest, som

vil blive annonceret, så snart regeringen har fremlagt deres plan for den langsigtede genåbning.

Vi ved godt, at det måske ikke bliver nemt at starte igen efter så lang tids nedlukning, og derfor

skal I alle vide, at vi i bestyrelsen står klar med en hjælpende hånd, hvad enten det gælder

lokaler eller frivillige. Derfor vil vi også prioritere online såvel som fysiske

rekrutteringskampagner, så alle afdelingerne igen har de hænder, der er brug for. Vi ser derfor

frem til et år med masser af samvær, energi, forandring og positivitet.

Birgitte Schmidt

Forkvinde, Coding Pirates København
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