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IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2009/2010 
 
Stouby motion har nu eksisteret i 2½ år, og 

det seneste år har været præget af, at vi har 
haft mere fokus på træningsfaciliteterne og 

den daglige drift frem for nye tiltag. 
 

Medlemmerne 
Vi har som målsætning at være en forening 

for alle, og med 251 medlemmer ved årets 

udgang den 30/9 2010, har vi da også 
formået at fastholde mange af de 

medlemmer, der har været med fra starten 
for 2½ år siden. Det skyldes ikke mindst 

vores engagerede instruktørteam, og fra 
idrætsudvalgets side vil vi gerne sige jer tak 

for den store frivillige indsats i alle yder. 
 

Økonomi 

Økonomien i foreningen er stadig rigtig god, 
og årets overskud blev på 39.036 kr., hvilket 

er på samme niveau som sidste års 
overskud.  

Vi har en stærk likviditet, og i starten af året 
igangsatte vi en række store investeringer i 

træningsfaciliteterne, som vi har kunnet 
betale uden at gældsætte foreningen 

yderligere. 

I alt har vi investeret over 100.000 kr. i en 
udvidelse af motionslokalet, ventilations-

anlæg i Indoor Cycling lokalet samt opgrade-
ring af musikanlæg til Indoor Cycling. 

Herudover har vi afdraget 80.000 kr. på 
lånene hos DGI og Stouby GIF. 

 
Motionsudstyr 

Vi er i idrætsudvalget opmærksomme på 

kapacitetsudfordringen med specielt 
kredsløbsmaskinerne, og vil løbende vurdere 

behovet for nyt motionsudstyr. Vi gennem-
førte i efteråret en undersøgelse af, hvornår 

løbebåndet blev anvendt, og trods ihærdige 
opfordringer fra nogle få medlemmer, gav 

undersøgelsen ikke grundlag for at anskaffe 
endnu et løbebånd.  

 

Fitness 
På fitnesssiden har vi uddannet fire nye 

instruktører, men har også måtte sige farvel 
til nogle af de instruktører, der har været 

med fra starten, så vi nu har en instruktør-
stab på 11 personer. Vi har indført en større 

grad af selvstyring i instruktørteamet og har 
også tilpasset bemandingen i motionslokalet 

til behovet hos medlemmerne. En række 

instruktører har været på efteruddannelse og 
inspirationskurser, så vi hele tiden kan til-

byde medlemmerne den bedst mulige 
vejledning og støtte. 

 
Indoor Cycling 

Indoor Cycling holdene har været godt besat 

i størstedelen af sæsonen, og vi har også her 
fået forstærkning af tre nye instruktører, så 

der nu er seks aktive Indoor Cycling 
instruktører. En række medlemmer tog i 

januar initiativ til at stille med to hold til en 
24 timers spinning event i Daugaard, og 

denne succes gentages også næste år. 
 

Teenfitness og skitræning 

Vi tog hul på vores anden sæson med 
Teenfitness, og kunne i lighed med det 

første år tiltrække 12-14 piger og drenge. 
Som noget nyt, har holdet også kørt Indoor 

Cycling som en afveksling af træningen. 
Trods stor opbakning fra instruktørteamet, 

blev initiativet med skitræning aldrig det 
store til tilløbsstykke, og vi har derfor også 

valgt at indstille den aktivitet i den 

kommende sæson. 
 

Idrætsudvalget 
Vi er i idrætsudvalget kommet et godt stykke 

videre med forenklingen og automatisering-
en af de administrative rutiner i foreningen. 

Bookingsystemet fungerer godt, og 
kontingentopkrævningen via PBS har også 

lettet administrationen betydeligt. I løbet af 

året er alle medlemmer overgået til at betale 
et helårskontingent, og det har bl.a. givet et 

bedre overblik over manglende indbetaling-
er, så vi har kunnet sætte ind i tide og 

reducere tabet på medlemmer til 1/3 af 
sidste års niveau. 

 
Det kommende år 

På grund af vores fokus på driften og 

træningsfaciliteterne, valgte vi at udskyde en 
certificering af foreningen som et officielt 

DGI/DIF motionscenter. Med de gennem-
førte tiltag har imidlertid forbedret vores 

udgangspunkt, og ser derfor frem til at 
komme i gang med arbejdet sammen med 

instruktørteamet og medlemmerne. 



Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Medlemskontingenter er periodiseret med datoen 1/10 som skæringsdato, således at kun indtægter vedrørende  

regnskabsåret 2009/10 er medtaget i regnskabet. Samme princip er anvendt for omkostningsposterne.

Foreningens instruktører og idrætsuvalget har i regnskabsåret kunnet træne gratis, og det modsvarende beløb er

opført både som  en indtægt under medlemskontingenter og som en omkostning under personaleomkostninger.

Ubetalte kontingenter og nøgledepositum er fratrukket medlemskontingenter som et tab.

Balancen

Anlægsaktivernes anskaffelsessum og afskrivningsperiode er specificeret  i balancen. Afskrivningsperioden

afspejler idrætsudvalgets vurdering af levetiden for de enkelte aktivtyper.

Den langfristede gæld består dels af et lån hos Stouby GIF, der forrentes til gældende markedsrente for aftaleindlån,

og dels af et rentefrit lån hos DGI Foreningsfitness. Begge lån afdrages over en 5-årig periode.



Alle beløb i hele kr.

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter 321.483          324.089          

Gratis træning - instruktører og idrætsudvalg 32.200            30.200            

Tab (ubetalt kontingent og nøgledepositum) (3.150)             350.533          (10.029)           344.260          

Omsætning 350.533          344.260          

Driftsomkostninger

Leje af motionslokale 50.000            50.000            

Leje af andre lokaler 26.125            20.385            

Rengøring 17.520            6.831              

Kodaafgifter 8.333              1.500              

Vedligeholdelse af motionsudstyr 2.447              115                 

Andre lokaleomkostninger 1.351              105.775          846                 79.677            

Administrationsomkostninger

Porto og kontormaterialer 4.681              3.343              

Gebyrer - bank og PBS 1.850              3.137              

Bookingsystem, træningsprogrammer m.v. 7.635              5.100              

Andre administrationsomkostninger -                  14.166            2.495              14.074            

Personaleomkostninger

Gratis træning - instruktører og idrætsudvalg 32.200            30.200            

Uddannelse 9.298              38.529            

Beklædning og udstyr 13.350            13.540            

Andre personaleomkostninger 7.398              62.246            6.601              88.870            

Indtjeningsbidrag 168.345          161.638          

Afskrivninger 127.786          122.068          

Resultat før renter m.m. 40.560            39.570            

Renteindtægter 477                 2.132              

Renteudgifter 2.000              4.000              

Resultat før ekstraordinære poster 39.036            37.702            

Ekstraordinære indtægter -                  -                  

Ekstraordinære omkostninger -                  -                  

Årets resultat 39.036            37.702            

------   2008/09   ------------   2009/10   ------

Resultatopgørelse
1/10 2009 til 30/9 2010



--  2009/10  -- --  2008/09  --

Alle beløb i hele kr. Ansk.sum Afskr.periode Akk. afskr.

Anlægsaktiver

Styrketræningsmaskiner 153.286          5 år 76.643            76.643            107.300          

Kredsløbsmaskiner 128.175          3 år 104.104          24.071            66.796            

Spinningcykler 23.072            5 år 9.229              13.843            18.457            

Frie vægte og andet motionsudstyr 72.453            10 / 3 år 24.007            48.447            53.213            

Inventar 125.447          5 år 41.132            84.316            37.630            

EDB udstyr og musikanlæg 64.131            1 / 3 / 5 år 41.334            22.797            14.155            

Nøglebrikker 49.375            Afskrives ikke -                  49.375            45.469            

Anlægsaktiver i alt 615.940          296.448          319.491          343.020          

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender 23.784            643                 

Bankkonto 113.796          292.242          

Kassebeholdning 6.122              2.591              

Omsætningsaktiver i alt 143.702          295.476          

Aktiver i alt 463.193          638.496          

Aktiver
Pr. 30/9 2010



--  2009/10  -- --  2008/09  --

Alle beløb i hele kr. Hovedstol Afdragsperiode Afdrag til dato

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.10.2009 28.773            (8.929)             

Årets resultat 39.036            37.702            

Egenkapital 67.809            28.773            

Kortfristet gæld

Forudbetalt kontingent -                  173.373          

Depositum for nøglebrikker 62.950            52.250            

Skyldige omkostninger 32.434            4.100              

Kortfristet gæld i alt 95.384            229.723          

Langfristet gæld

Lånt af Stouby Gymnastik- og Idrætsforening 100.000          5 år 40.000            60.000            80.000            

Lånt af DGI, Foreningsfitness 300.000          5 år 60.000            240.000          300.000          

Langfristet gæld i alt 300.000          380.000          

Passiver i alt 463.193          638.496          

Passiver
Pr. 30/9 2010



Ledelsespåtegning

Idrætsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009/10 for Stouby motion.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret

1. oktober 2009 til 30. september 2010.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Stouby, den 9. november 2010

Rune Stensdal, formand Klaus Holgersen Kristina Juul, suppleant

(Brian Christensen)

Inger Hansen, suppleant Christina Hermansen

(Tommy Glyngfeldt)

Revisionspåtegning

Den udførte revision

Vi har revideret årsrapporten for Stouby motion for regnskabsåret 1. oktober 2009 til 30. september 2010 omfattende

ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse samt balance.

Revisionen omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.

Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af

ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

30. september 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2009 til 30. september 2010.

Stouby, den        /         2010

Årsrapporten revideres inden generalforsamlingen i Stouby GIF den 16. november 2010

Johs. Yding Hans Jørn Sørensen



Antal Køn % fordeling Køn

Alder K M I alt Alder K M I alt

Ikke oplyst 3 1 4 Ikke oplyst 1% 0% 2%

16-20 12 15 27 16-20 5% 6% 11%

21-25 10 14 24 21-25 4% 6% 10%

26-30 9 9 18 26-30 4% 4% 7%

31-35 15 16 31 31-35 6% 6% 12%

36-40 18 13 31 36-40 7% 5% 12%

41-45 15 10 25 41-45 6% 4% 10%

46-50 7 10 17 46-50 3% 4% 7%

51-55 21 10 31 51-55 8% 4% 12%

56-60 8 8 16 56-60 3% 3% 6%

61-65 8 10 18 61-65 3% 4% 7%

66-70 4 4 8 66-70 2% 2% 3%

76-80 1 1 76-80 0% 0% 0%

I alt 130 121 251 I alt 52% 48% 100%

Antal Køn Antal Køn

Alder K M I alt Alder K M I alt

Stouby 97 89 186 Stouby 39% 35% 74%

Barrit 10 10 20 Barrit 4% 4% 8%

Juelsminde 8 7 15 Juelsminde 3% 3% 6%

Hornsyld 9 6 15 Hornsyld 4% 2% 6%

Hedensted 2 4 6 Hedensted 1% 2% 2%

Vejle 2 1 3 Vejle 1% 0% 1%

Daugård 1 1 2 Daugård 0% 0% 1%

Stenderup 2 2 Stenderup 0% 1% 1%

Horsens 1 1 2 Horsens 0% 0% 1%

I alt 130 121 251 I alt 52% 48% 100%

Medlemsstatistik pr. 30/9 2010

- 251 medlemmer ved årets slutning

- Ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd i alle aldersgrupper

- Ca. halvdelen under 40 år

- 74% bor i Stouby (postnummer 7140)


