
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egå Sejlklub 

 
CVR-nr. 84 04 84 10 

 

 

Egå Havvej 27, 8250 Egå 

 

 

Årsrapport for 2021/2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordi-

nære generalforsamling den 01/11 - 2022 

Dirigent 



 

 

 

2 

Indhold     

 

 

  Side 

 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning  3 

Den uafhængige revisors påtegning  4 

 

Ledelsesberetning 

Virksomhedsoplysninger  5 

Beretning  6 

Regnskabspraksis  7 

 

Årsregnskab 

Resultatopgørelse 01. september – 31. august  9 

Balance 31. august  10 

Noter til årsrapporten  12 

 

  



 

 

 

3 

Ledelsespåtegning    

   

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  

01. september 2021 – 31. august 2022 for Egå Sejlklub. 

 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. august 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2021/2022. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

 

 

  

Egå, den 26. september 2022 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse: 

 

 

 

 

Susanne Werner  Flemming Rost 

formand næstformand kasserer 

 

 

 

 

 

 Karsten Bank Petersen Dennis Dengsø Andersen 

formand – Sejlerskolen formand – Kapsejlads formand – Ungdom/opti 

 

 

 

 

Jens Bønnelycke Vestergaard Jette Juhl Christensen  

Formand – jolleudvalg/storjolle formand – Tur- og Motorbåd formand - klubhus 
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Den uafhængige revisors påtegning    

 

Til medlemmerne af Egå Sejlklub 

Vi har revideret årsregnskabet for Egå Sejlklub for regnskabsåret 01. september 2021 - 31. au-

gust 2022. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter samt anvendt regnskabs-

praksis.  

  

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 

af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2022 samt af resultatet af 

foreningens aktiviteter i 2021/2022. 

 

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der 

er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret om-

fatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere an-

svaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse for for-

eningens virke i regnskabsåret. 

 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med klubbens bogføring og de 

os meddelte oplysninger.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pas-

siver og finansielle stilling pr. 31. august 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 01. september 2021 – 31. august 2022. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til 

den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-

ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

 

Aarhus V, den 21. september 2022 

 

 

 

Karl Kristian Bro  Michael Lonsdale 

revisor  revisor 
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Virksomhedsoplysninger     

 

 

Virksomheden  Egå Sejlklub 

  Egå Havvej 27 

 8250 Egå 

  

 CVR-nr.:  84 04 84 10 

 Regnskabsperiode: 01. september – 31. august 

 Hjemstedskommune: Aarhus 

 

 

Bestyrelsen  Susanne Werner, formand 

  Vakant, næstformand 

  Flemming Rost, kasserer 

  Vakant, formand for Sejlerskolen 

  Karsten Bank Petersen, formand for Kapsejladsudvalget 

  Dennis Dengsø Andersen, formand for Ungdomsudvalget(optimister) 

  Jens Bønnelycke Vestergaard, formand for jolleudvalget(storjoller) 

  Jette Juhl Christensen, formand for Tur- og Motorbådsudvalget 

  Vakant, formand for Klubhusudvalget 

  Vakant, (tidl. Sailing Aarhus)  

 

   

 

Pengeinstitutter  Danske Bank A/S 
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Beretning      

 

Årsrapporten for Egå Sejlklub for 2021/2022 er aflagt efter samme principper som i tidligere år 

og i kontinuitet hermed. 

 

Hovedaktiviteter  

Foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf: 

 

• at fremme interessen for sejlsport med såvel motor- som sejlbåd, herunder ikke mindst 

for så vidt angår unge og begyndere,  

 

• at varetage fælles interesse for sejlsportens udøvere og i den forbindelse arrangere kap-

sejladser, klubsejladser og kurser samt  

 

• at drive klubhus / lokaler med de fornødne faciliteter, herunder eventuelt restauration.  

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold  

Foreningens resultatopgørelse for 2021/2022 udviser et underskud på DKK -382.292 og forenin-

gens balance pr. 31. august 2022 udviser en egenkapital på DKK 1.006.141. 

 

Ultimo 2021 modtog Egå Sejlklub tilsagn fra Aarhus Kommune, Anlægspuljen til forenings- og fri-

tidsfaciliteter, om økonomisk støtte til udskiftning af det mere end 30 år gamle tag på hovedklubhu-

set. På baggrund heraf besluttede bestyrelsen at igangsætte projektet, der forventes at beløbe sig til 

tkr. 1.070 inklusive frivilligt arbejde, hvoraf vi opnår tkr. 535 i kommunalt tilskud. Samtlige om-

kostninger og det fulde tilskud er indarbejdet i denne årsrapport, også omkostninger vedrørende ar-

bejdsopgaver, der ved regnskabsårets udløb endnu ikke er afsluttet tkr. 174, samt tilgodehavende 

tilskud på tkr. 130. 

Tagprojektets samlede nettoomkostninger beløber sig til tkr. 475, som sædvanen tro er omkost-

ningsført straks. 

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende, idet resultatet uden omkostningerne vedrørende tagpro-

jektet ville være et overskud på tkr. 93.  

 

Forventninger til fremtiden 

Bestyrelsen forventer, at planlagte aktiviteter vil generere positive resultat i kommende regn-

skabsår. Corona-krisen kan betyde faldende aktivitet og nye begrænsninger, hvilket ikke kan 

udelukkes at få negative økonomiske konsekvenser for Egå Sejlklub. 

 

Begivenheder efter balancedagen  

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på 

bedømmelsen af årsrapporten. 
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Regnskabspraksis    

 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Egå Sejlklub for 2021/2022 er søgt tilnærmet årsregnskabslovens bestemmelser for 

virksomheder i regnskabsklasse B.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2021/2022 er aflagt 

i DKK. 

 

Resultatopgørelsen 

Kontingentindtægter 

Kontingentindtægterne i årsrapporten er opkrævet med satser i overensstemmelse med generalfor-

samlingens vedtagelse. Der er ydet rabatter til ægtefæller/samboende samt til ansatte trænere i Jolle-

/ og Ungdomsudvalgene.  

 

Stævneindtægter 

Egå Sejlklub har et tilgodehavende i Sailing Aarhus på ca. DKK 150.000, der vedrører VM Teste-

venten 2017 samt VM i 2018. Det er uvist i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt disse indtægter 

vil tilgå Egå Sejlklub, og disse tilgodehavende indtægter er ikke indarbejdet i dette årsregnskab.  

 

Andre indtægter 

Aktiviteterne i Jolle-/ og Ungdomsudvalgene udløser aktivitetstilskud fra Aarhus Kommune, og Egå 

Sejlklub har i regnskabsåret fået udbetalt tilskud på DKK 58.612. Lignende tilskud er modtaget i 

tidligere år, og forventes modtaget i kommende år. 

Aarhus Kommunes Corona-hjælpepulje har i regnskabsåret ydet Egå Sejlklub en kompensation for 

manglende indtægter på DKK 46.900. Kompensationen er et éngangsbeløb. 

 

Administrationsomkostninger 

Egå Sejlklub er jævnfør vedtægterne medlem af Dansk Sejlunion og er tillige medlem af Idrætssam-

virket Aarhus. Administrationsomkostninger indeholder, i lighed med tidligere år, vederlag til ekstern 

administrator.  

 

Ledsagebåde 

Omkostninger til drift og vedligeholdelse af ledsagebåde reduceres med omkostningsrefusion fra 

egne stævner og stævner, som Egå Sejlklub i fællesskab med andre sejlklubber gennemfører.  

 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på inventar, ledsagebåde, trailere, Op-

timist- og Laser-joller samt skolebåde. 
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Regnskabspraksis    

 

Balance 

 

Anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Kostpris omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Klubhuset hverken op- eller nedskrives men optages i balancen til anskaffelsesværdi. Samtlige net-

toomkostninger til opførelse af en ny servicebygning til erstatning af det gamle skur, er udgiftsført i 

tidligere regnskabsår, og påvirker derfor ikke balancen.  

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 

Gældsforpligtelser 

Andre gældforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til kostpris. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende ind-

tægter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. 



Resultatopgørelse 01. september - 31. august                                                                                                                 
(Beløb i danske kroner)

Budget Af- Budget

Note 2021/22 2021/22 vigelse 2020/21 2022/23

1 Kontingentindtægter 474.050 532.350 -58.300 431.800 469.850

2 Stævneindtægter m.v. -27.344 -10.000 -17.344 0 -85.000

3 Andre indtægter 108.485 55.000 53.485 183.954 53.000

555.191 577.350 -22.159 615.754 437.850

4 Administrationsomkostninger -124.471 -123.000 -1.471 -123.880 -117.000

Stående udvalg:

5 Ledsagebåde -69.553 -70.000 447 -115.882 -75.000

6 Ungdomsudvalg (Optimist-joller) -40.701 -68.750 28.049 -68.139 -60.000

7 Jolleudvalg (Storjoller) -16.595 -20.000 3.405 128 -20.000

8 Kapsejladsudvalg 47.915 32.000 15.915 56.230 29.640

Tur- og motorbådsudvalget -3.624 -5.000 1.377 -1.042 -5.000

9 Sejlerskolen 66.985 45.000 21.985 61.836 34.200

Seniorgruppen -1.442 -3.000 1.558 -381 -3.000

10 Klubhus -591.101 -100.938 -490.163 -239.226 -106.000

11 Jollehus -91.390 -81.000 -10.390 -79.909 -96.000

12 Kantine 33.721 27.000 6.721 -9.984 32.000

Projekt fastholdelse 2022/2023 0 0 0 0 -40.000

Andre renteudgifter -2.034 0 -2.034 -6.590 0

Resultat før afskrivninger mv. -237.099 209.662 -446.761 88.913 11.690

13 Af- og nedskrivninger -145.193 -145.193 0 -132.133 -37.833

Årets resultat -382.292 64.469 -446.761 -43.220 -26.143

Forslag til overskudsdisponering

Overført fra tidligere år -382.292

-382.292

9



Balance 31. august                                                                                                                                                             
(Beløb i danske kroner)

Aktiver

Budget

Note 2021/22 2020/21 2022/23

Anlægsaktiver

14 Inventar, både og joller 622.275 767.468 584.442

Havneplads 1091 D 3-63 EM 74.255 74.255 74.255

Havneplads 1091 D 7-69 EM 74.905 74.905 74.905

Klubhus 1.036.222 1.036.222 1.036.222

Anlægsaktiver i alt 1.807.657 1.952.850 1.769.824

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender 25.200 10.311 10.000

Tilgodehavender  - Aarhus Kommune 130.299 0 0

Likvide beholdninger 563.948 851.940 401.922

Omsætningsaktiver i alt 719.447 862.251 411.922

Aktiver i alt 2.527.104 2.815.101 2.181.746

10



Balance 31. august                                                                                                                                                             
(Beløb i danske kroner)

Passiver

Budget

Note 2021/22 2020/21 2022/23

Egenkapital

15 Foreningskapital 1.006.141 1.388.433 979.998

Egenkapital i alt 1.006.141 1.388.433 979.998

Gældsforpligtelser

Realkredit Danmark 952.948 1.023.985 877.948

Egå Marina - rente- og afdragsfrit 250.000 250.000 250.000

Periodeafgrænsningsposter 37.536 25.000 0

16 Anden gæld 280.480 127.683 100.000

Gældsforpligtelser i alt 1.520.964 1.426.668 1.227.948

Passiver i alt 2.527.104 2.815.101 2.207.946
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Noter                                                                                                                                                                                   
(Beløb i danske kroner)

Budget Af- Budget

2021/22 2021/22 vigelse 2020/21 2022/23

1 Kontingentindtægter

Ordinære seniormedlemmer 476.150 528.750 -52.600 432.300 468.750

Gaster/passive medlemmer 37.000 34.200 2.800 27.500 37.200

Juniormedlemmer u/18 år 37.450 43.350 -5.900 36.400 39.100

Familie- og andre rabatter -76.550 -73.950 -2.600 -64.400 -75.200

474.050 532.350 -58.300 431.800 469.850

Medlemssammensætningen:

Ordinære seniormedlemmer 401 423 -22 423 375

Gaster/passive medlemmer 62 57 5 57 62

Juniormedlemmer u/18 år 46 51 -5 51 46

Æresmedlemmer 1 1 0 1 1

Antal i alt 510 532 -22 532 484

2 Stævneindtægter m.v.

Frivilligfest 0 -10.000 10.000 0 -10.000

Andre arrangementer -27.344 0 -27.344 0 -75.000

-27.344 -10.000 -17.344 0 -85.000

                                         

3 Andre indtægter

Aktivitetsstøtte 58.612 53.000 5.612 52.940 50.000

Corona - hjælpepakker 46.900 0 46.900 121.303 0

Diverse sponsorer mv. 2.973 2.000 973 9.711 3.000

108.485 55.000 53.485 183.954 53.000

4 Administrationsomkostninger

Ekstern bogholder/sekretær -45.000 -45.000 0 -45.000 -45.000

Porto -22 0 -22 -20 0

Forsikring -9.556 -10.000 444 -9.607 -10.000

Møder, generalforsamling m.v. -1.563 -5.000 3.437 -2.220 -2.000

Bladhold, rettighedsbrud -929 -1.000 71 -859 -1.000

Bankgebyrer -744 -2.000 1.256 -1.975 -1.000

Kontorholdsomkostninger -17.422 -8.000 -9.422 -12.553 -8.000

Kontingenter -49.235 -52.000 2.765 -51.646 -50.000

-124.471 -123.000 -1.471 -123.880 -117.000
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Noter                                                                                                                                                                                   
(Beløb i danske kroner)

Budget Af- Budget

2021/22 2021/22 vigelse 2020/21 2022/23

5 Ledsagebåde

Vedligeholdelse og anden drift -35.299 -40.000 4.701 -85.608 -40.000

Forsikring -41.254 -40.000 -1.254 -40.273 -45.000

Omkostningsrefusion 7.000 10.000 -3.000 10.000 10.000

-69.553 -70.000 447 -115.882 -75.000

6 Ungdomsudvalg (Optimist-joller)

Lejeindtægter - joller 21.750 20.000 1.750 20.700 20.000

Forældrebetaling 13.481 20.000 -6.519 22.025 15.000

Indtægter fra stævner, Super C mv. 6.981 11.250 -4.269 13.781 10.000

Vedligeholdelse - joller og grej -293 -5.000 4.707 -1.739 -10.000

Trænere mv. -73.618 -100.000 26.382 -110.271 -85.000

Andre omkostninger -9.002 -15.000 5.998 -12.635 -10.000

-40.701 -68.750 28.049 -68.139 -60.000

7 Jolleudvalg (Storjoller)

Lejeindtægter - joller 14.084 10.000 4.084 11.550 12.000

Indtægter fra lejre mv. 17.618 25.000 -7.382 50.825 14.000

Vedligeholdelse - joller og grej -3.322 -6.000 2.678 -4.400 -3.000

Trænere mv. -43.444 -42.000 -1.444 -52.559 -40.000

Forsikring -1.340 -2.000 660 -1.340 -2.000

Andre omkostninger -191 -5.000 4.809 -3.948 -1.000

-16.595 -20.000 3.405 128 -20.000

8 Kapsejladsudvalg

Faste sejladser - netto 18.925 10.000 8.925 9.110 5.540

Stævneindtægter - netto 51.183 35.000 16.183 59.695 38.600

Leje af "Mette" -7.942 -8.000 58 -7.407 -8.500

Andre omkostninger -14.250 -5.000 -9.250 -5.168 -6.000

47.915 32.000 15.915 56.230 29.640
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Noter                                                                                                                                                                                   
(Beløb i danske kroner)

Budget Af- Budget

2021/22 2021/22 vigelse 2020/21 2022/23

9 Sejlerskolen

Elevbetaling 133.977 110.000 23.977 107.035 81.200

Vedligeholdelse af skolebåde -16.220 -25.000 8.780 -18.827 -20.000

Forsikringer -20.055 -20.000 -55 -19.870 -22.000

Andre omkostninger -30.717 -20.000 -10.717 -6.502 -5.000

66.985 45.000 21.985 61.836 34.200

10 Klubhus

Lejeindtægter 32.500 0 32.500 18.000 21.000

El, vand og varme -49.010 -25.000 -24.010 -30.687 -50.000

Forsikringer -15.708 -15.000 -708 -14.621 -16.000

Rengøring -23.028 -20.000 -3.028 -10.920 -20.000

Vedligeholdelse -493.491 -10.000 -483.491 -187.506 -10.000

Andet, herunder vandskade -11.371 0 -11.371 0 0

Telefon/Internet -5.566 -6.000 434 -5.256 -6.000

Renteudgifter/låneomk. realkredit -25.427 -24.938 -489 -8.235 -25.000

-591.101 -100.938 -490.163 -239.226 -106.000

11 Jollehus

Lejeindtægter 27.000 20.000 7.000 18.000 20.000

El, vand, varme og forsikring -80.389 -65.000 -15.389 -67.115 -80.000

Rengøring -25.460 -25.000 -460 -22.272 -25.000

Vedligeholdelse -6.556 -5.000 -1.556 -2.538 -5.000

Telefon/Internet -5.985 -6.000 15 -5.985 -6.000

-91.390 -81.000 -10.390 -79.909 -96.000

12 Kantine

Varesalg - kantine 91.881 80.000 11.881 45.284 90.000

Vareforbrug -53.674 -45.000 -8.674 -20.270 -52.000

Småanskaffelser -2.860 -3.000 140 -34.815 -3.000

Andre omkostninger -1.626 -5.000 3.374 -184 -3.000

33.721 27.000 6.721 -9.984 32.000

14



                                             

Noter                                                                                                                                                                                   
(Beløb i danske kroner)

Budget Af- Budget

2021/22 2021/22 vigelse 2020/21 2022/23

13 Af- og nedskrivninger

Optimist-joller -4.600 -4.600 0 -4.600 0

Laser-joller -6.400 -6.400 0 -6.400 0

Skolebåde -53.865 -53.865 0 -45.786 -33.865

Ledsagebåde og trailere -80.328 -80.328 0 -80.328 -3.968

Ledsagebåde - fortjeneste v/salg 0 0 0 4.981 0

-145.193 -145.193 0 -132.133 -37.833

Budget

2021/22 2020/21 2022/23

14 Inventar, både og joller

Optimist-joller - 20 stk. 0 4.600 0

Laser-joller - 7 stk. 0 6.400 0

Skolebåde - 3 stk. 617.647 671.512 583.782

Ledsagebåde inkl. trailere - 5 stk. 4.628 84.956 660

622.275 767.468 584.442

15 Foreningskapital

Foreningskapital primo 1.388.433 1.431.653 1.006.141

Årets resultat -382.292 -43.220 -26.143

1.006.141 1.388.433 979.998

16 Anden gæld

Moms, A-skat og AM-bidrag 14.595 11.899 15.000

Deposita klubjoller 30.000 37.000 30.000

Deposita klubhusudlejning 36.500 21.000 30.000

Skyldige omkostninger 199.384 57.784 25.000

280.480 127.683 100.000
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