
 

 

Brøndby den 4. november 2020 
 
 
 

Referat 
 
ØU - møde 
Onsdag den 28. oktober 2020, kl. 17.00  
Teams 
 
Deltagere: Anker Nielsen (AN), Bonnie Clemmens (BC), Allan Ene-
voldsen (AE), Poul Wrang (PW), Henrik M. Jacobsen (HMJ), Per Lau-
ritsen (PL). 
Afbud: Ingen 
 
 
 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde  
Gennemgang af referatet gav ikke anledning til yderligere 
bemærkninger. 
 

 
Sager til drøftelse 
 

Punkt 2 Budgetudkast 2021 samt prognose 2022 og 2023 
Gennemgang af budget 2021 af PL. Der var især fokus på 3 områder: 
landsholdsaktiviteter, idet OL er flyttet fra 2020 til 2021. Indtægter og 
udgifter følger med til 2021 – så den samlede udgift til denne post bli-
ver noget mindre end i tidligere år. Der var en pæn diskussion om 
dette. 
HMJ orienterede om baggrunden for udviklingen i Kommerciel Afdeling 
i 2021. PW spurgte ind til udløb af hovedsponsorater, og de enkelte 
kontrakters udløb blev gennemgået.  
Endelig var der en god debat omkring udgifterne til Administrationen 
og udviklingen hen over årene på dette område. 
Det samlede budget udviser et stort underskud, hvilket er forventeligt i 
disse corona tider. 
Der var enighed om, at vi ville indstille dette til godkendelse, idet bud-
get indeholdt uændret aktivitetsniveau på det sportslige område. Egen-
kapitalen pr. 31.12.2019 tillader dette – PL viste oversigt over 
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udviklingen i egenkapitalen fra 2013 og til nu. Der er gennem årene 
blevet polstret pænt til ”dårlige tider”. 
 
 

Punkt 3 Fælles kontoplan 
I forbindelse med strukturdebatten har økonomigruppen forsøgt at lave 
forskellige sammenligninger mellem de forskellige Kredse og distrikts-
forbund/region. Det har stort set været umuligt at finde sammenligne-
lige tal, da regnskaberne opstilles på vidt forskellige måder. AE og AN 
har derfor løbende snakket om en fælles kontoplan, så der kan træk-
kes sammenlignelige tal og drages konklusioner af disse. 
Der var en fin debat omkring fordele og ulemper – og enighed om, at 
når strukturen er på plads, så bør det kraftigt overvejes at lave fælles 
kontoplan og ligeså aftale omkring bogføringen, så også denne bliver 
ensartet. 
 

 
 

Sager til efterretning/orientering 
 

  
  
  
Punkt 4 Eventuelt 

Intet. 
 

 
 
Med venlig hilsen 
Anker Nielsen 


