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Vi afslutter nu fjerde sæson i Stouby Motion og 
kan med god ro i sindet sige, at driften kører godt 
og stabilt takket været vores solide trup af 
instruktører. Antallet af medlemmer har nu 
stabiliseret sig på et niveau der er acceptabelt. 
Hovedopgaven siden sidste årsmøde var at holde 
fokus på driften og omkostningerne, og det er 
lykkes med bravur.   
 
Medlemmerne 
147 personer har været medlem hele året, 
sammenlignet med 149 personer året inden. Ved 
årets udgang den 30/9 2012 var medlemstallet 
235 mod 216 personer året inden. Heraf var 25 
medlemmer børn og unge på 12 – 15 år. 
 
Økonomi 
Som følge af bl.a. stigningen i medlemstallet samt 
en aktiv indsats for at begrænse tab er 
omsætningen steget med ca. 20.000 kr. En 
kontrolleret tilpasning af aktiviteter og 
omkostninger har betydet, at indtjeningsbidraget 
er mere end fordoblet. Specielt kan nævnes at 
udgifter til reparation og vedligehold kun har 
været 1/3 af forrige års beløb, samt at 
administrationsomkostninger og personaleudgifter 
også er reduceret væsentligt. 
Årets samlede resultat er derfor positivt med 
18.423 kr., hvilket bringer foreningens egenkapital 
op på 71.167 kr. ved årets udgang. 
 
Motionslokalet 
Vi har langt om længe fået godt styr på 
rengøringen, der nu fungerer rigtig godt. Der har 
løbende været små reparationer på udstyret i 
motionslokalet, men heldigvis ikke noget alvorligt. 
Overordnet kan vi være rigtig godt tilfreds med 
kvaliteten af inventar og udstyr i lokalet.  
 
Fitness 
Den frivillige instruktørstab er forsat meget stabil, 
og vi har fået udvidet staben med tre nye 
instruktører til motionsrummet. Dette skyldes den 
positive udvikling af aktiviteterne med 
holdtræningen så vi har brug for flere hænder i 
motionslokalet. 
Der afholdes forsat brush-up kurser for 
instruktørerne hvor der holdes fokus på 
basistræningen samt nyheder inden for fitness. 
 
Indoor Cycling 
Suunto pulsmålingssystemet, som vi anskaffede 
os sidste år med støtte fra Alfred Nielsens fond, 
har været et super tiltag, som vi dels har fået 
megen ros for, og som samtidig giver udfordringer 
til vores instruktører. Alle instruktørerne har fået 
tilbud om kursus i anvendelse af systemet og 
dette forgår løbende, indtil alle har fået den 
nødvendige viden. 

Vi kan glæde os over, at instruktørtruppen igen 
forstærkes, ved at to barselsperioder nu er 
overstået. Vi har afholdt et par events i årets løb 
med god tilslutning både internt og eksternt. Vi 
deltog eksternt i 24 timers spinning event i 
Daugaard og 12 timers event i Juelsminde. 
 
Holdfitness 
Holdtræning er styrketræning på hold med 
udgangspunkt i at få styrket de funktionelle 
bevægelser og de muskler, vi anvender i 
dagligdagen. Efter en grundig opvarmning 
gennemføres en række øvelser i noget lignende 
militærdisciplin. Der er stor tilslutning til denne 
aktivitet, hvor man virkelig kan få sved på panden 
og et smil over læberne. 
 
Teenfitness 
Teenfitness er igen på programmet med 16 gange 
fordelt over vinteren. Der forventes 10 – 15 
deltagere. Dette er en meget positiv aktivitet 
sammenholdt med forældre/barn træningen, der 
har fået lokket flere medlemmer til.  
 
Forældre/barn træning 
Vi har i løbet af sæsonen udvidet 
træningsmuligheden for forældre/barn træning til 
også at gælde med træning sammen med 
bedsteforældre. 
Tidsmæssigt kan det nu også foregå i hele 
motionscenterets åbningstid.  
 
Løbetræning 
For tredje år i træk har en lille håndfuld 
instruktører taget initiativ til fælles løbetræning 
under mottoet ”Løb med selskab”. Målet for 
deltagerne har været deltagelse i Stoubyløbet og 
det har bragt gode resultater. Tilbuddet er ikke 
kun begrænset til Stouby motions medlemmer, og 
en del personer i Stouby havde glæde af 
løbetræningen i år. 
 
Idrætsudvalget 
Idrætsudvalgets medlemmer og 
chefinstruktørerne har arbejdet med og ud fra den 
planlagte fordelingsstruktur af opgaverne, hvilket 
sikrer hurtige beslutninger og et enkelt og 
overskueligt set-up.  
 
Det kommende år 
I det kommende år vil vi fokusere på at få 
sammenkørt vores medlemsregister med 
træningstilbuddene således at administrationen 
optimeres og kan være så selvkørende som den 
tekniske løsning tillader det.  
Investeringsmæssigt vil vi begynde at se på 
hvilket udstyr der skal fornyes og her tænkes især 
på konditionsmaskinerne som løbebåndene og 
cross-trainerne.  



Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

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

regnskabsåret  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 efter modregning af indbetalinger

vedr. tidligere afskrevne beløb.

Balancen

Anlægsaktivernes anskaffelsessum og afskrivningsperiode er specificeret  i balancen. Afskrivningsperioden

afspejler idrætsudvalgets vurdering af levetiden for de enkelte aktivtyper.

Evt. øremærkede sponsorbidrag og støttemidler er modregnet i de pågældende aktivers anskaffelsessum.

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 m.v.

Medlemskontingenter 272.540          263.440          

Gratis træning - instruktører og idrætsudvalg 32.200            33.600            

Salg af pulsbælter 6.140              -                  

Tab (ubetalt kontingent og nøgledepositum) 948                 311.828          (6.859)             290.181          

Omsætning 311.828          290.181          

Driftsomkostninger

Leje af motionslokale 50.000            50.000            

Leje af andre lokaler 17.996            17.420            

Rengøring 39.000            40.500            

Kodaafgifter 8.766              8.543              

Vedligeholdelse af motionsudstyr 7.356              23.141            

Medlemsarrangementer 190                 9.105              

Andre lokaleomkostninger 1.228              124.536          1.056              149.765          

Administrationsomkostninger

Porto og kontormaterialer 125                 -                  

Gebyrer - bank og PBS 1.857              7.110              

Bookingsystem, træningsprogrammer m.v. 8.838              8.633              

Andre administrationsomkostninger -                  10.820            393                 16.136            

Personaleomkostninger

Gratis træning - instruktører og idrætsudvalg 32.200            33.600            

Uddannelse 11.094            16.950            

Beklædning og udstyr 273                 2.263              

Andre personaleomkostninger 5.783              49.350            16.315            69.128            

Indtjeningsbidrag 127.123          55.152            

Afskrivninger 108.408          119.691          

Resultat før renter m.m. 18.715            (64.539)           

Renteindtægter 108                 74                   

Renteudgifter 400                 600                 

Resultat før ekstraordinære poster 18.423            (65.065)           

Ekstraordinære indtægter -                  50.000            

Ekstraordinære omkostninger -                  -                  

Årets resultat 18.423            (15.065)           

------   2010/11   ------------   2011/12   ------

Resultatopgørelse
1/10 2011 til 30/9 2012



--  2011/12  -- --  2010/11  --

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

Anlægsaktiver

Styrketræningsmaskiner 153.286          5 år 137.958          15.329            45.986            

Kredsløbsmaskiner 146.925          3 år 140.675          6.250              12.500            

Spinningcykler 56.503            5 år 25.143            31.359            9.229              

Frie vægte og andet motionsudstyr 77.109            10 / 3 år 40.997            36.111            42.481            

Inventar 128.049          5 år 93.487            34.562            59.793            

EDB udstyr og musikanlæg 121.105          1 / 3 / 5 år 86.287            34.818            61.361            

Nøglebrikker 52.500            Afskrives ikke -                  52.500            49.375            

Anlægsaktiver i alt 735.477          524.547          210.929          280.724          

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender 32.911            40.956            

Bankkonto 67.522            183.007          

Kassebeholdning 5.554              5.888              

Omsætningsaktiver i alt 105.987          229.852          

Aktiver i alt 316.916          510.576          

Aktiver
Pr. 30/9 2012



--  2011/12  -- --  2010/11  --

Alle beløb i hele kr. Hovedstol Afdragsperiode Afdrag til dato

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.10.2009 52.744            67.809            

Årets resultat 18.423            (15.065)           

Egenkapital 71.167            52.744            

Kortfristet gæld

Forudbetalt kontingent 9.244              136.097          

Depositum for nøglebrikker 76.105            64.725            

Skyldige omkostninger 20.400            37.010            

Kortfristet gæld i alt 105.749          237.832          

Langfristet gæld

Lånt af Stouby Gymnastik- og Idrætsforening 100.000          5 år 80.000            20.000            40.000            

Lånt af DGI, Foreningsfitness 300.000          5 år 180.000          120.000          180.000          

Langfristet gæld i alt 140.000          220.000          

Passiver i alt 316.916          510.576          

Passiver
Pr. 30/9 2012



Ledelsespåtegning

Idrætsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 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 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret

1. oktober 2011 til 30. september 2012.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Stouby, den 22. oktober 2012

Underskrevet Underskrevet Underskrevet

Klaus Holgersen, formand Rune Stensdal, kasserer Jan Nedergaard

Underskrevet Underskrevet

Pia Zeeberg Christina Hermansen

Revisionspåtegning

Den udførte revision

Vi har revideret årsrapporten for Stouby motion for regnskabsåret 1. oktober 2011 til 30. september 2012 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 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2010 til 30. september 2011.

Stouby, den 18. oktober 2012

Underskrevet Underskrevet

Johs. Yding Hans Jørn Sørensen



Antal Køn % fordeling Køn

Alder K M I alt Alder K M I alt

Ikke oplyst 4 7 11 Ikke oplyst 2% 3% 4%

11-15 9 14 23 11-15 4% 6% 9%

16-20 20 9 29 16-20 8% 4% 12%

21-25 2 3 5 21-25 1% 1% 2%

26-30 9 4 13 26-30 4% 2% 5%

31-35 12 9 21 31-35 5% 4% 8%

36-40 18 14 32 36-40 7% 6% 13%

41-45 17 13 30 41-45 7% 5% 12%

46-50 14 14 28 46-50 6% 6% 11%

51-55 8 5 13 51-55 3% 2% 5%

56-60 11 5 16 56-60 4% 2% 6%

61-65 10 6 16 61-65 4% 2% 6%

66-70 5 6 11 66-70 2% 2% 4%

71-75 1 1 2 71-75 0% 0% 1%

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

I alt 140 111 251 I alt 56% 44% 100%

Antal Køn Antal Køn

Alder K M I alt Alder K M I alt

Stouby 104 83 187 Stouby 41% 33% 75%

Barrit 13 7 20 Barrit 5% 3% 8%

Hornsyld 9 11 20 Hornsyld 4% 4% 8%

Juelsminde 4 3 7 Juelsminde 2% 1% 3%

Stenderup 4 4 Stenderup 2% 0% 2%

Daugård 2 2 4 Daugård 1% 1% 2%

Horsens 2 2 4 Horsens 1% 1% 2%

Hedensted 1 1 2 Hedensted 0% 0% 1%

Vejle 1 1 2 Vejle 0% 0% 1%

Brædstrup 1 1 Brædstrup 0% 0% 0%

I alt 140 111 251 I alt 56% 44% 100%

- 75% bor i Stouby (postnummer 7140)

Medlemsstatistik pr. 30/9 2012

- 251 personer har været medlem i løbet af året

- Flest kvindelige medlemmer

- 9% af medlemmerne er unge mellem 12 og 15 år


