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Regnskab 2014
Indtægter

Medlemsindtægter ialt 122.991,00 kr

Offentlige tilskud ialt 78.933,00 kr

Ekstraordinære indtægter ialt 190.593,00 kr

Indtægter ialt 392.517,00 kr

Udgifter

Medlemsudgifter ialt 40.598,00 kr

Lejre og weekends, ialt 134.816,00 kr

Materialer ialt 66.834,00 kr

PR - agitation ialt 0,00 kr

Lederuddannelse 29.568,00 kr

Mødeudgifter ialt 57.367,00 kr

Administrationsudgifter ialt 12.191,00 kr

Udgifter, egne lokaler ialt 39.278,00 kr

Renteudgifter 6,00 kr

Udgifter ialt 380.658,00 kr

Resultat 11.859,00 kr

Balance 144.261,00 kr
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Noter til regnskabet 2014
Øget aktivitet
I 2014 har der været en øget aktivitet i gruppen. Der er sendt flere spejdere 
og ledere på kursus og vi har afholdt flere lejre. 
Da tilskud til lederuddannelse og hytteleje først afregnes året efter, vil 
regnskabet for 2014 være påvirket negativt af denne øgede aktivitet. 

Vi regner med at den øgede aktivitet udløser ca. 17.000 kr mere i støtte. 

Materialeindkøb
Vi har i 2014 købt nogle dyre materialer: 
Materialer til batteriprojekt - ca.8.000 
10 GPS’er - ca. 8.400 kr 
Brændeskur ved Spejderhuset - ca. 4.700 kr. 

Materialerne til batteriprojekt og GPS’erne har vi dog fået støtte til at 
indkøbe fra henholdsvis korpset, ÅUF/Friluftsrådet og Lystrup Sognestøtte. 

Derudover har vi indkøbt mindre materialer, som dog også løber op. 
Eksempelvis 30 male-forklæder, lader til batteriet i Skovhytten, Biolite til 
test, reb til flydebolde, whiteboard, teltophæng til loftet osv. 

Nyanskaffelser
Vi har i 2014 købt mange reoler og kasser til materialer på loftet. Det har 
været en betydelig udgift på ca. 7500 kr, men har betydet, at vi nu har 
overblik over vores materialer. Det kan være med til at sikre en bedre 
udnyttelse af materialerne og undgå unødvendige dobbeltindkøb. 

Vi har også med støtte fra TRYG indkøbt førstehjælpskasse og -kuffert til 
Spejderhuset og Skovhytten samt kuliltealarm til Skovhytten. Samlet ca. 
4.600 kr.  

Derudover har vi anskaffet os en farve A3 printer. Det har givet os mulighed 
for at lave plakater og andet PR materiale. Pris ca. 5.000 kr. 

Under 2083 Kontoartikler er der angivet toner til printeren til ca. 5000 kr. 

Armbånd fra Uganda
Vi har købt 400 armbånd af Gidds fra Uganda. Indtægterne bruger han i sin 
forening Mercy Scouts til at købe myggenet til fattige børn. 
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Udgiften for armbåndene er ca. 12.000 kr. Vi har solgt over halvdelen, men 
indtægterne er først kommet ind i 2015. 

Støtte til udsatte børn og unge
I 2013 fik vi 12.000 kr af Lystrup Sognestøtte, som vi kunne bruge på 
udsatte børn og unge i 2014. Vi har brugt pengene til kontingent og 
lejrbetaling. 

Kontingent har tidligere været dækket af Fritidspas-ordningen. Den blev dog 
lukket i 2014, men er heldigvis startet igen i 2015.


