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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 01.04.2019 - 31.03.2020 for GDIK. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik Vi anser den valgte 

regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af 

foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Grejs, den 10. juni 2020 

 

 

Bestyrelsen 

 

Niels Hellmund Jensen, formand                    Kim Vandal Laursen, næstformand                      

 

Allan Frost, kasserer    Henrik Olesen   Jakob Tøisen     

 

Brian Vig Troelsen, suppleant 

                                                

 

 

 

 

 

Revisionspåtegning.  

 

Saldi på indestående i Den Jyske Sparekasse og Middelfart Sparekasse jfr. kontoudtog 

stemmer overens med regnskabet. 

Jeg har foretaget stikprøver og bilagskontrol på større enkeltposter og fundet dem i 

orden. 

 

Grejs, den 10. juni 2020. 

 

 

Villy Schytz 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelsesberetning. 

 

Formålsparagraf: 

”Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og 

fællesskabets sundhed og trivsel”. 

 

 

Beretning GDIK 2019-20 

 

En usædvanlig afslutning på året (Corona virus) 

Som bekendt blev verden i foråret 2020 væltet af virus, hvilket for GDIK betød aflysning af alle 

aktiviteter ude som inde fra den 12. marts 2020. Det har ikke haft større konsekvenser for 

økonomien i indeværende år, men der vil utvivlsomt mangle indtægter i form af bl.a. 

kontingenter i det kommende regnskabsår.  

I skrivende stund er der ved at blive lukket op igen. Det vælter dagligt ind med komplicerede 

retningslinjer og bestemmelser for både indendørs- og udendørs aktiviteter. Men nu kan vi så 

småt komme i gang – forudsat vi overholder myndighedernes anvisninger. Det er op til de 

enkelte trænere og holdledere at overholde retningslinjerne på banerne og i haller og klubhuse. 

Jeg har tilstræbt at videresende relevante retningslinjer m.m. til trænere og holdledere. 

Grundet forsamlingsforbuddet måtte den første gymnastikopvisning aflyses i sidste øjeblik, og 

den planlagte koncert med Tørfisk blev aflyst og udsat dagen før koncerten skulle finde sted. 

Der er sat en ny dato for Tørfisk koncerten den 5. november 2020, og der har heldigvis kun 

været ganske få afbud. 

Byfesten blev også aflyst. Rigtig ærgerligt, fordi der var planlagt en stor fodboldturnering i 

byfest ugen. Generelt må vi se i øjnene, at forårssæsonen og turneringer for fodbold er tabt. 

Af hensyn til den mistede forårssæson har vi meldt ud, at alle fodboldkontingenter – med 

undtagelse af Grand Cry – nedsættes til 150 kr. I samme meddelelse skrev vi også, at alle 

kontingenter skal være betalte inden den 15. juni. Jeg vil kraftigt opfordre trænere og 

holdledere til at følge op og sørge for at alle, der bruger vore faciliteter, får betalt deres 

kontingent til tiden.  

 

På udgiftssiden har Grejs Kulturcenter været imødekommende og sat indbetaling af leje af 

fitness lokalet i bero indtil samfundet åbner igen.  

Der er ansøgt om kompensation for de manglende indtægter i den nyoprettede DIF/ DGI corona 

hjælpepulje på 159.500 kr. Der er afsat 44 mio. i puljen, men søgt for 156 mio. og nu 

forhandles politisk om puljen evt. skal hæves. Når vi kender svaret fra hjælpepuljen vil 

årsbudgettet 2020-21 blive revideret.  

 

Medlemsudvikling. 

Året har udviklet sig meget positivt på foreningens medlemsantal, idet vi har set en stor stigning 

i antal medlemmer. Det skyldes hovedsagelig at Grejs Kulturcenter er taget i brug. Nye 

afdelinger og aktiviteter er sat i gang, og der har været aktiviteter på stort set alle ugens dage i 

vintersæsonen. Af nye tiltag kan bl.a. nævnes gymnastik, floorball, softtennis, kvindefodbold og 



 

fitness. Det indberettede medlemsantal til CFR for sidste år er 989 medlemmer, hvilket er tæt på 

en fordobling fra det forrige år. 

Der har været lagt et stort arbejde fra afdelingsledere, instruktører og trænere, og det skal de 

have en stort tak for. 

 

 

Hjemmesiden GDIK.DK. 

I det forløbne år har vi etableret en ny hjemmeside. Det er forventningen, at hjemmesiden med 

den nye opbygning skal være et livligt og spændende forum, hvor ledere, trænere og andre 

lægger begivenheder og opnåede resultater m.m. op. Edel Petersen og hendes datter Sabrine 

har sagt ja til at holde hjemmesiden opdateret i samarbejde med Finn Moesborg på grundlag af 

indsendte emner/ historier fra trænere m.v. Det er helt afgørende, at Edel får tilsendt 

begivenheder og historier m.v. 

 

 

KlubOffice. 

Vi har indgået en aftale med Kluboffice, og arbejder (Thomas og Jesper) på at få systemet 

integreret. Der er i øjeblikket visse problemer i forhold til Conventus vedr. automatisk overførsel 

af data. 

 

Bankforhold. 

Bestyrelsen har skiftet fra Sydbank til Den Jyske Sparekasse. De væsentligste årsager har 

været, at kontoomkostninger er lavere og at beløbsgrænsen for minus renter er betydelig højere 

i DJS. 

 

Klubhuset. 

Efter lidt diskussion om klubhusets anvendelse besluttede vi at renovere i stedet for at rive ned 

– eller lade stå til. Det gjorde vi i erkendelse af, at vi ikke kunne undvære lokalerne - især 

omklædning og bad. 

Vi fik bevilget ca. 35.000 kr fra VK til 1. etape.  

Tørring Uddannelses Centers Fond bevilgede os 100.000 kr. til 2.etape. 

Klubhuset står nu som et fuldt renoveret og særdeles brugbart klubhus. 

Vi skylder en kæmpesort tak til sponsorerne, men også de mange frivillige, som har hjulpet med 

opgaverne. Der er lagt rigtig mange timer i arbejdet. 

 

Aftale med Friskolen. 

Vi har lavet en skriftlig aftale med Friskolen om brug af fodbold- og tennisbaner. Friskolen 

betaler 10.500 kr. årligt for fodboldbaner og 50 kr. pr. gang, de bruger tennisbanerne. 

 

Frivilligfest. 

Som led i at skabe en stærkere klubånd, har bestyrelsen lagt op til, at vi etablerer en årlig 

frivilligfest, hvor vi fejrer og hylder de frivillige trænere og andre ved bl.a. at udnævne årets 

navn (f.eks. træner, kammerat og bedste spiller) Der er afsat 10.000 kr. i budgettet til en 

frivilligfest. 

 

Indstilling til Frivilligpris. 

DBU Jyllands Frivilligpris blev annonceret først på sommeren, og vi indstillede Kim Vandal til 

prisen. Kim blev desværre ikke nomineret.  

 

 

 



 

Æresmedlemmer. 

Bestyrelsen har besluttet at genindføre begrebet æresmedlemmer i foreningen.  

1) Et æresmedlem kan være en person, som gennem en længere periode har ydet en 

ekstraordinær indsats for klubben; det være sig som træner, medlem af bestyrelsen eller andet.  

2) Forslag til æresmedlem kan indsendes af alle og skal begrundes og indstilles til bestyrelse, 

som suverænt afgør hvem – om nogen – skal indstilles som æresmedlem. Udnævnelsen vil 

foregå på den årlige generalforsamling. 

3) Æresmedlemmer vil have fri adgang til at benytte alle klubbens faciliteter uden betaling. 

 

Som det første æresmedlem indstilles Kim Vandal for hans mangeårige og store indsats som 

træner, ungdomsleder og diverse bestyrelsesposter. Det skal specielt nævnes, at Kim var med 

til at redde klubbens fortsatte eksistens, da det kneb med at finde medlemmer til bestyrelsen, 

hvor han i en periode reelt var både formand, kasserer og sekretær. 

 

Udvikling i de økonomiske aktiviteter. 

Året har været præget af stort aktivitetsniveau med stigende kontingentindtægter, specielt fra 

aktiviteterne i Grejs Kulturcenter, men også flere udendørs aktiviteter som fodboldfitness for 

kvinder. Som tidligere nævnt er der sat mange nye skibe i søen, og der har været en del 

udgifter til indkøb af redskaber m.m. Instruktør- og trænerstaben er ligeledes udvidet i takt med 

nye aktiviteter.  

Vi har en udfordring i niveauet på huslejen for fitness lokalet, som vi skal forsøge at løse 

sammen med Grejs Kulturcenter. 

 

Årets resultat blev et plus på ca. 24.000 kr., hvilket ikke er overvældende, men må siges at 

være tilfredsstillende under de givne omstændigheder.  

Allan vil redegøre for regnskab og budget, men jeg vil nævne, at der har været stor forskel på 

indtægterne i 2019-20 som var på kr. 901.705 og de budgetterede indtægter i 2020-21 som er 

sat til kr. 637.610. Forskellen skyldes de forholdsvis store tilskud og støtte vi fik i 2019-20. (TUC 

fonden og VK til klubhus, VK og pengeinstitutter til redskaber og nystartede aktiviteter.) 

 

Hovedtallene ser således ud: 

Indtægter   901.705 kr. - heraf kontingenter 540.605 kr. 

Udgifter   877.339 kr. 

Resultat     24.365 kr. 

 

 

 Afdeling    Indtægter Udgifter Resultat 

 01 Tennis   45.314  35.719  9.594 

 02 Fodbold   72.195  55.330  16.865 

 03 Gymnastik   129.380 69.996  59.383 

 04 Dart    1.050  798  252 

 05 Aktivitetsklub  6.500  0  6.500 

 06 Badminton   58.474  1.500  56.974 

 09 Fitness   229.308 267.491       38.182- 

 10 Bordtennis   2.925  13.919  10.994- 

 12 Floorball   28.615  11.053  17.561 

 20 Fodbold Ungdom  92.262  75.681  16.580 

 91 Renovering Klubhus 134.512 102.982 31.529 

 99 GIF    101.169 235.294 134.124- 

 

 



 

 

 

 

 

 

Budget 2020-21 

Hovedtal. 

Indtægter   637.610 kroner – heraf kontingenter 594.610 kr. 

Udgifter   609.121 kroner 

Resultat   28.489 kroner 

 


