












Årsregnskab 2020 
Kassererens beretning 

 
Da bestyrelsen i december 2019 lagde budget for det kommende år 2020, var vi lykkeligt uvidende om, 

hvilke udfordringer vi ville stå med i 2020 som følge af Covid-19. Derfor vil man også se, at budgettet for 

2020 på ingen måde giver mening ift. det endelige årsregnskab 2020. 

Grundet forskellige faktorer som fx nedlukning, restriktioner, forsamlingsforbud mv., blev rigtig mange ture 

og lejre aflyst i 2020. Vi skulle fx som gruppe have deltaget i Spovalgre-lejren på Kråruplund sammen med 

nordiske venskabsgrupper, men dette lod sig desværre ikke gøre, da den blev aflyst. Vi havde som 

bestyrelse sat en del penge af til bl.a. denne lejr – men som I kan se af regnskabet, er de endelige indtægter 

og udgifter for både sommerlejr samt ture & lejre, betydeligt mindre end budgetteret. 

Vi har været så heldige i 2020, at gruppen har fået en del donationer og tilskud, til at hjælpe gruppens 

økonomi lidt på vej - samt givet os mulighed for at lave ture og arrangementer i de perioder, hvor 

forsamlingsloftet har været højt nok til, at vi har kunnet mødes og være sammen. 

Bl.a. har vi modtaget en bevilling fra Tuborgfondet, så vi kunne holde online lejrbål, og købe sangbøger og 

snacks til spejderne, så de kunne deltage hjemmefra. Ligeledes har vi modtaget en bevilling fra DUF’s 

Sommerpulje, så vi kunne sende vores Kviste- og Spire-spejdere på Sommertur til Friluftszonen i 

Herlufmagle uden deltagerbetaling. DUF’s Nødpulje har også ydet kompensation til gruppen, for den 

underskudsgaranti på 3.000,00 kr. vi skulle stille for Spovalgre-lejren, hvor DUF gik ind og dækkede hele 

beløbet. 

Udover sommerturene til Friluftszonen, nåede vi i 2020 også at afholde Nat i naturen i oktober måned. Til 

dette arrangement havde vi fået et tilskud fra puljen Vores Natur hos Friluftsrådet på 20.000,00 kr. Der blev 

shoppet rafter, hængekøjer, myggenet og UV-lygter, som alt sammen var en del af bevillingen, og 

arrangementet var en stor succes. Ved samme arrangement fik vi også taget nogle af de nye telte i brug, 

som vi også havde fået en bevilling til af DUF. Denne gang var det Lokalforeningspuljen der støttede indkøb 

af nye telte med i alt 32.841,60 kr. 

2020 var også året, hvor vi endelig fik vores bålhytte. Udover de midler vi selv havde sparet op over de 

seneste år på overskud fra lodseddelsalg, banko og loppemarked, har vi været så heldige at modtage to 

store bevillinger fra hhv. Næstved Kommunes pulje for Foreningsfaciliteter samt Dansk Ungdoms 

Fællesråds Lokalforeningspulje (igen igen ☺) på hver 50.000,00 kr. – altså i alt 100.000,00 kr. 

Så i foråret, hvor landet og spejder var lukket ned, var tømreren i fuldt sving med at opføre vores bålhytte. 

Vi er meget tilfredse med resultatet, og glæder os til at kunne tage den ordentlig i brug i 2021, når vi igen 

må mødes lidt flere ad gangen.   

Gruppen har selv måtte spytte i omegnen af 21.000,00 kr. i kassen (udover vores opsparing) for at få 

bålhytten færdig i 2020. I årsregnskabet fremgår bålhytten af flere poster, som jeg kort vil opliste; 

1017 Fonde: Fondsmidler fra Næstved Kommune og Dansk Ungdoms Fællesråd (100.000,00 kr.) 

2094 Bålhytte:Udgift til tømrer samt byggetilladelse hos Næstved Kommune (ca. 198.000,00 kr.) 

2095 Henlagt til bålhytte: Opsparing fra tidligere regnskabsår (ca. 77.000,00 kr.) 



Når vi igen må samles til spejd i 2021, er det også med en Donation fra Sjølund Genbrug på 8.520,00 kr. til 

indkøb af udlåns uniformer og bælter samt et par spisesæt. Ligeledes har Centerforeningen Næstved, 

Næstved Storcenter sponsoreret 5.000,00 kr. til aktivitetskasser til nye oplevelser. 

Da 2020 og Covid-19 satte en stopper for spejderaktivitet i slutningen af året, bliver ovenstående først 

indkøbt i 2021, hvorfor pengene i årsregnskabet 2020 er hensat i balancen. 

Trods nedlukning af landet og for vores spejderarbejde i perioder af 2020, har vi i gruppen haft 

medlemsfremgang. Dette ses bl.a. på medlemskontingentet, som er steget siden sidste år – og med hele 

10.000,00 kr. mere end vi i bestyrelsen havde budgetteret. Startpakkerne er ligeledes steget en smule på 

indtægtssiden, og da flere medlemmer er kommet til, har vi tilsvarende måtte indkøbe nogle flere gruppe- 

T-shirts, hvorfor startpakkerne på udgiftssiden er lidt større end indtægterne i 2020. Disse skulle gerne 

tjenes hjem i 2021, hvor vi håber at vi kan komme på flere ture og lejre, så vores T-shirts kan blive luftet 

lidt. Som følge af medlemsfremgangen, er korps- divisions og BUS-kontingent ligeledes steget i forhold til 

2019 og budget. 

Bestyrelsen havde i budgettet for 2020 afsat 25.000,00 kr. til at både spejdere og ledere kunne komme 

afsted på kurser – et indsats- og udviklingsområde, som vi valgte at prioritere (og dermed hovedårsagen til 

det budgetterede underskud på næsten 18.000,00 kr.). Men - som 2020 udviklede sig, og alle kurser 

løbende blev aflyst eller rykket, endte det ud i, at vi slet ingen havde på kursus i 2020. Dette betyder 

selvfølgelig, at vi i 2021 heller ikke kan regne med et kursustilskud fra kommunen. 

Omvendt fik vi fra Næstved kommune fuldt tilskud for vores kursusdeltagelse i 2019 (som fremgår som 

indtægt i 2020-regnskabet). 

Det årlige bankospil har i mange år været et arrangement, som har hjulpet os med at få en god slat penge i 

kassen, som vi har kunnet bruge til indkøb eller opsparing, til ting vi rigtig godt kunne tænke os. Som mange 

andre arrangementer måtte vi i 2020 aflyse dette, og dermed gik vi glip af en budgetteret indtægt i 

omegnen af 9.000,00 kr. 

Derimod fik vi solgt vores lodsedler, som er en anden af vores indtægtskilder. Korpset havde søgt 

Spillemyndigheden om forlængelse af salgsperioden, så det lykkedes os at få solgt næsten alle 700 

lodsedler, som vi havde bestilt – hvilket er endt ud i et overskud i regnskabet på ca. 9.500,00 kr. 

I gruppen har vi rigtig mange frivillige ledere og ildsjæle. Bestyrelsen anerkender det store arbejde der 

bliver lagt i gruppen, og havde i 2020 besluttet at bruge lidt penge på nogle fleecetrøjer til ledere og 

bestyrelsesmedlemmer, med gruppens navn broderet på ryggen. Der var en egenbetaling på trøjerne, som 

fremgår af regnskabets ”diverse indtægter”, og udgiften til trøjerne ligger under ”PR for gruppen”. 

En anden ting bestyrelsen og lederne ønskede at anerkende i 2020, var spejdernes ud- og vedholdenhed 

under nedlukningen ifm. Covid-19. Der blev derfor indkøbt håndklæder til alle medlemmer i gruppen, hvor 

vi havde fået broderet vores gruppenavn og logo på. En ”Tak fordi du holder ud”-hilsen, som blev kørt ud til 

alle medlemmer. Udgiften til indkøb af håndklæderne ligger under hhv. ”Materiel” og ”Gaver og bøger”. 

Og når nu vi er ved de to poster, har den skarpe læser nok noteret sig, at ”Materiel”, ”Arrangementer og 

aktiviteter” samt ”Gaver og bøger” er en del højere end budgetteret. 

For de to første konti skyldes det, at de donationer vi har modtaget til bl.a. Nat i naturen samt telte, ligger 

under disse. Samtidig har vores ledere under nedlukningen været gode til at indkøbe materialer, som de 



har været ude med hos den enkelte spejder, og en hel del mærker er indkøbt, som spejderne har kunnet 

tage/udføre hjemmefra. 

Ift. ”Gaver og bøger” har gruppen i 2020 investeret i nogle termosæt – også med gruppenavn og logo på – 

som vi fremover vil give i gave, når der er fx konfirmationer, runde fødselsdage og lignende, som gruppen 

giver gave til, jf. gruppens gavepolitik. Udgiften til disse termosæt lød på ca. 8.500,00 kr. 

Vedligeholdelse af hytte og grund blev der heller ikke så meget af i 2020 som forventet, hvilket er årsagen 

til at vi kun har brugt halvdelen af det budgetterede beløb for året. Vi håber at det lader sig gøre i 2021. 

 

Budget 2021 
Vi har i budgettet for 2021 tilladt os at være lidt optimistiske ift. medlemskontingentet – da vi selvfølgelig 

håber at vi kan fastholde det høje medlemstal, som vi har pt. 

Af samme årsag (flere medlemmer) regner vi med, at medlemstilskuddet fra kommunen tilsvarende vil 

stige. Dette bevirker naturligt at udgifterne til korps-, divisions- og BUS-kontingent også vil stige i 2021. 

Som nævnt tidligere, havde vi ingen spejdere eller ledere på kursus i 2020 – der forventes derfor intet 

kursustilskud fra kommunen i 2021. 

Vi regner selvfølgelig med, at vi i 2021 kan få lov at komme afsted på sommerlejr, samt andre ture og lejre, 

når landet lukker lidt mere op. Som udgangspunkt skal lejre og arrangementerne løbe rundt i sig selv, men 

for sommerlejrens vedkommende dækker gruppen en del af lederbetalingen, hvorfor udgiften hertil er lidt 

højere. 

Det forventes hverken at der kommer indtægt fra loppemarked eller banko i 2021. Til gengæld satser vi på 

at vi både kan komme til at sælge lodsedler hér i foråret, samt julekalendere i efteråret – en samlet 

budgetteret indtægt på 14.000,00 kr. 

Bestyrelsen ønsker fortsat at sende spejdere og ledere afsted på kursus – derfor er der for 2021 afsat 

20.000,00 kr. hertil. Så håber vi selvfølgelig, at der er flere kurser der bliver afholdt i år. 

Der er kommet nye ledere- og bestyrelsesmedlemmer til gruppen, hvilket er glædeligt. Derfor har vi også 

budgetteret med, at der skal indkøbes fleecetrøjer, til dem der endnu ikke har fået en sådan, under ”PR for 

gruppen”. 

”Materiel” er budgetteret til 15.000,00 kr. Som det ses af regnskabet for 2020, risikerer vi at denne 

overstiges, såfremt vi får fondsmidler til diverse projekter. Tilsvarende vil fondsmidlerne blive bogført som 

indtægt under ”Fonde”. Som udgangspunkt budgetterer vi altid med ”0” under fonde, da det er usikkert 

hvad vi modtager støtte til fra år til år. 

Ift. bålhytten mangler vi fortsat at få lagt noget grus i bunden, malet med nogen brandhæmmende maling, 

samt at få ført strøm ud til hytten. Derfor har vi valgt at budgettere med en udgift hertil på 30.000,00 kr. 

Det er ikke helt nok til at dække alle udgifter hertil, men vi håber at vi kan søge fonde til en del af arbejdet. 

Samlet ender budgettet for 2021 på et budgetteret underskud på i alt 8.491,00 kr. 

Dette underskud opstår på baggrund af vores ønske om at investere i bålhytten, og få gjort det sidste 

arbejde færdigt. Samtidig har vi budgetteret med et forholdsvis lille overskud på julekalendere, som vi 

selvfølgelig håber, kan blive større, når vi kommer dertil. 

Normalt ville der i 2021 også skulle have været loppetorv, men det har Sct. Georgs Gildet måtte flytte – så 

derfra modtager vi ingen midler i 2021. 



En stor tak skal lyde til alle vores sponsorer 
 

 

 

 

  

 Sjølund Genbrug 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne, 

Majbrit Hermansen 

Majbrit Ingemann Hermansen 

Kasserer, Peder Bodil Spejderne 

Næstved, 4. april 2021 
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