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IDRÆTSUDVALGETS BERETNING FOR 2010/2011 
 
Det er blevet hverdag i Stouby motion, og vi 

er nu i en situation, hvor medlemstallet sta-
biliserer sig på et lidt lavere niveau, end vi 

har været vant til. Det kommer ikke som en 
overraskelse, og vi er derfor gået i gang med 

en kontrolleret tilpasning af aktiviteterne og 
omkostningerne.  

 

Medlemmerne 
149 personer har været medlem hele året, 

og ved årets udgang den 30/9 2011 var 
medlemstallet 216 mod 251 personer året 

inden. Vi har i årets løb afholdt et par 
medlemsarrangementer, men må desværre 

konstatere, at tilslutningen ikke stod mål 
med prisen. Vi har derfor valgt at indstille 

den aktivitet i den kommende sæson. 

 
Økonomi 

Stabiliseringen af medlemstallet omkring de 
200 personer har betydet en nedgang i 

indtægterne på ca. 60.000 kr. Indtjenings-
bidraget er på grund af store stigninger i 

visse omkostningsposter reduceret til ca. 1/3 
af forrige års indtjeningsbidrag, og resultatet 

før ekstraordinære poster er således godt 

100.000 kr. mindre end forrige år. En ansøg-
ning til Alfred Nielsens fond resulterede i en 

bevilling på 50.000 kr. til indkøb af puls-
målingsudstyr, og årets samlede resultat 

blev derfor kun et underskud på 15.065 kr., 
hvilket bringer foreningens egenkapital ned 

på 52.744 kr. ved årets udgang. 
 

Motionslokalet 

I årets første halvdel har rengøringen ikke 
fungeret tilfredsstillende, og vi lavede derfor 

i foråret en aftale med Stouby Multihus om 
professionel rengøring, som vi er meget 

tilfredse med. I starten af året købte vi et 
brugt løbebånd, som vi sammen med det 

eksisterende løbebånd ofrede et gennem-
gribende serviceeftersyn på. Desuden har vi 

fået de sidste små detaljer på plads i 

motionslokalet, så der nu er pænt og 
ryddeligt overalt.  

 
Fitness 

Den frivillige instruktørstab har været meget 
stabil gennem hele året. instruktørerne har 

deltaget på inspirationskurser, og vi har nu 
bl.a. kompetencer indenfor træning med de 

såkaldte kettlebells, som mange af medlem-

merne har stiftet bekendtskab med. 

En nyhed på fitnesssiden i 2011/12 sæsonen 

er holdtræning i salen, som er blevet mod-
taget positivt af medlemmerne. 

 
Indoor Cycling 

Den helt store begivenhed var bevillingen af 
midler fra Alfred Nielsens fond til indkøb af 

et Suunto pulsmålingssystem, som vi kunne 

præsentere medlemmerne for i forbindelse 
med sæsonenopstarten efter sommerferien. 

Indoor Cycling holdene fortsætter med at 
være populære, og instruktørteamet er nu 

ved at være ret erfarent. Vi har afholdt et 
par events i årets løb med god tilslutning, og  

nogle medlemmer og instruktører deltog i 
januar igen i en 24 timers spinning event i 

Daugaard. 

 
Teenfitness 

Teenfitness trækker stadig en lille hård 
kerne på 10-12 drenge og piger. To af 

instruktørerne har i september været på et 
40 timers specialkursus hos DGI, og er nu 

fuldt klædt på til at give de unge en masse 
gode oplevelser i den kommende sæson. 

 

Løbetræning 
For andet år i træk har en lille håndfuld 

instruktører taget initiativ til fælles løbe-
træning under mottoet ”Løb med selskab”. 

Tilbuddet er ikke kun begrænset til Stouby 
motions medlemmer, og en del personer i 

Stouby havde glæde af løbetræningen i år. 
 

Idrætsudvalget 

For at imødegå at nogle få personer i 
idrætsudvalget har udført de fleste opgaver, 

har vi arbejdet med fordelingen af roller, 
ansvar og arbejdsopgaver. Vi er i gang med 

implementeringen, som vi forventer giver 
endnu større fokus på det, det hele drejer 

sig om, nemlig medlemmerne. 
 

Det kommende år 

Vi har netop introduceret forældre/barn 
træning i fitnesslokalet som en forsøgs-

ordning frem til foråret 2012, og vi arbejder 
intensivt på at øge kapaciteten på Indoor 

Cycling i form af flere hold og/eller flere 
cykler. Vi har også planer om at hæve 

niveauet på løbetræningen, der starter igen 
til foråret, og skal derfor bruge vinteren til at 

få planlagt de nødvendige tiltag samt even-

tuelt uddanne instruktører. 



Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

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

regnskabsåret 2010/11 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 263.440          321.483          

Gratis træning - instruktører og idrætsudvalg 33.600            32.200            

Tab (ubetalt kontingent og nøgledepositum) (6.859)             290.181          (3.150)             350.533          

Omsætning 290.181          350.533          

Driftsomkostninger

Leje af motionslokale 50.000            50.000            

Leje af andre lokaler 17.420            26.125            

Rengøring 40.500            17.520            

Kodaafgifter 8.543              8.333              

Vedligeholdelse af motionsudstyr 23.141            2.447              

Medlemsarrangementer 9.105              -                  

Andre lokaleomkostninger 1.056              149.765          1.351              105.775          

Administrationsomkostninger

Porto og kontormaterialer -                  4.681              

Gebyrer - bank og PBS 7.110              1.850              

Bookingsystem, træningsprogrammer m.v. 8.633              7.635              

Andre administrationsomkostninger 393                 16.136            -                  14.166            

Personaleomkostninger

Gratis træning - instruktører og idrætsudvalg 33.600            32.200            

Uddannelse 16.950            9.298              

Beklædning og udstyr 2.263              13.350            

Andre personaleomkostninger 16.315            69.128            7.398              62.246            

Indtjeningsbidrag 55.152            168.345          

Afskrivninger 119.691          127.786          

Resultat før renter m.m. (64.539)           40.560            

Renteindtægter 74                   477                 

Renteudgifter 600                 2.000              

Resultat før ekstraordinære poster (65.065)           39.036            

Ekstraordinære indtægter 50.000            -                  

Ekstraordinære omkostninger -                  -                  

Årets resultat (15.065)           39.036            

------   2009/10   ------------   2010/11   ------

Resultatopgørelse
1/10 2010 til 30/9 2011



--  2010/11  -- --  2009/10  --

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

Anlægsaktiver

Styrketræningsmaskiner 153.286          5 år 107.300          45.986            76.643            

Kredsløbsmaskiner 146.925          3 år 134.425          12.500            24.071            

Spinningcykler 23.072            5 år 13.843            9.229              13.843            

Frie vægte og andet motionsudstyr 76.680            10 / 3 år 34.198            42.481            48.447            

Inventar 128.049          5 år 68.256            59.793            84.316            

EDB udstyr og musikanlæg 119.477          1 / 3 / 5 år 58.117            61.361            22.797            

Nøglebrikker 49.375            Afskrives ikke -                  49.375            49.375            

Anlægsaktiver i alt 696.864          416.139          280.724          319.491          

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender 40.956            23.784            

Bankkonto 183.007          113.796          

Kassebeholdning 5.888              6.122              

Omsætningsaktiver i alt 229.852          143.702          

Aktiver i alt 510.576          463.193          

Aktiver
Pr. 30/9 2011



--  2010/11  -- --  2009/10  --

Alle beløb i hele kr. Hovedstol Afdragsperiode Afdrag til dato

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.10.2009 67.809            28.773            

Årets resultat (15.065)           39.036            

Egenkapital 52.744            67.809            

Kortfristet gæld

Forudbetalt kontingent 136.097          -                  

Depositum for nøglebrikker 64.725            62.950            

Skyldige omkostninger 37.010            32.434            

Kortfristet gæld i alt 237.832          95.384            

Langfristet gæld

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

Lånt af DGI, Foreningsfitness 300.000          5 år 120.000          180.000          240.000          

Langfristet gæld i alt 220.000          300.000          

Passiver i alt 510.576          463.193          

Passiver
Pr. 30/9 2011



Ledelsespåtegning

Idrætsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010/11 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 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret

1. oktober 2010 til 30. september 2011.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

Stouby, den 12. oktober 2011

Underskrevet Underskrevet Underskrevet

Rune Stensdal, formand Klaus Holgersen Jan Nedergaard

Underskrevet Underskrevet

Pia Zeeberg Christina Hermansen

Revisionspåtegning

Den udførte revision

Vi har revideret årsrapporten for Stouby motion for regnskabsåret 1. oktober 2010 til 30. september 2011 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 19. oktober 2011

Underskrevet Underskrevet

Johs. Yding Hans Jørn Sørensen



Antal Køn % fordeling Køn

Alder K M I alt Alder K M I alt

Ikke oplyst 4 5 9 Ikke oplyst 2% 2% 4%

16-25 14 18 32 16-25 6% 8% 15%

26-35 26 20 46 26-35 12% 9% 21%

36-45 22 20 42 36-45 10% 9% 19%

46-55 26 16 42 46-55 12% 7% 19%

56-65 18 17 35 56-65 8% 8% 16%

66-75 4 5 9 66-75 2% 2% 4%

76-85 1 1 76-85 0% 0% 0%

I alt 114 102 216 I alt 53% 47% 100%

Antal Køn Antal Køn

By K M I alt By K M I alt

Stouby 86 77 163 Stouby 40% 36% 75%

Barrit 9 7 16 Barrit 4% 3% 7%

Hornsyld 8 6 14 Hornsyld 4% 3% 6%

Juelsminde 5 5 10 Juelsminde 2% 2% 5%

Daugård 1 2 3 Daugård 0% 1% 1%

Horsens 1 2 3 Horsens 0% 1% 1%

Stenderup 2 2 Stenderup 1% 0% 1%

Vejle 1 1 2 Vejle 0% 0% 1%

Hedensted 1 1 2 Hedensted 0% 0% 1%

Brædstrup 1 1 Brædstrup 0% 0% 0%

I alt 114 102 216 I alt 53% 47% 100%

- 75% bor i Stouby (postnummer 7140)

Medlemsstatistik pr. 30/9 2011

- 216 medlemmer ved årets slutning

- Lidt flere kvinder end mænd i de fleste aldersgrupper

- 40% af medlemmerne over 45 år


