
Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsen 

 

HB-MØDE DEN 14/6-20 

BILAG TIL PKT. 5 :   ØKONOMI OG REGNSKAB 

 

 

Her følger en oversigt med en samlet lille økonomistatus:  

 

1. Regnskab 2019  

Bilag er udsendt tidligere og også lagt på www.skak.dk.  På HB-mødet kan jeg gennemgå tallene 

mere eller mindre i detaljer, alt efter interesse og hvad tiden tillader – og I har mulighed for at stille 

spørgsmål.  Den egentlige fremlæggelse og godkendelse sker som bekendt først på et 

delegeretmøde senere på året.  

 

2. Regnskab for imagekampagnen 2018-2019  

Det er efterhånden et gammelt hængeparti.  Imagekampagnen løb som bekendt i perioden fra april 

2018 til april 2019, hvor Rune Friborg var ansat.  Vedlagt følger et regnskab for kampagnen, med 

nogle kommentarer. 

 

3. Regnskab for ungdoms-NM for hold i februar 2020 

Vedlagt følger et regnskab i hovedtal samt nogle noter og facts om arrangementet, som blev afviklet 

i Fredericia i februar 2020.  

 

4. Den aktuelle økonomiske situation i 2020 

Helt generelt kan det konstateres, at vi her – hvor næsten halvdelen af 2020 er gået – har haft en del 

færre udgifter end budgetteret.  En nærliggende årsag er naturligvis de mange ”Corona-aflyste” 

aktiviteter.  Helt overordnet har vi pr. 6/6-20 haft samlede udgifter på 825.000 kr., svarende til 

kun knap 30 % af årets budget på 2.773.700 kr.  Hvad indtægter angår, er kontingentet i hus for 

1. og 2. kvartal for alle hovedkredse, undtaget 2. HK og SJ-HK – et samlet beløb på 828.000 kr.  En 

fremskrivning viser, at vi ligger lige i underkanten af de budgetterede kontingentindtægter på 

1.900.000 kr.  

   

Pga den lave aktivitet og kontingentindtægter, tilskud fra Dansk Tankesport Forbund og 

sponsorindtægter har vi faktisk p.t. overskud på ca. 250.000 kr.!  På den baggrund mener jeg ikke, 

at en detaljeret regnskabsoversigt er så interessant p.t.  Men jeg skal nok have én klar til mødet, som 

vi eventuelt lige kan bruge nogle minutter på. 

 

        

       PGO, 

        

       6/6-20. 
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