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Referat fra Dansk -Kinesisk Forenings 22. generalforsamling
Tirsdag den 4. februar 2020 klokken 18.00
I Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
5. Arbejdsprogram og budget for 2020
6. Fastsættelse af kontingent for 2020
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
9. Eventuelt

Punkt 1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Søren Kjeldsen-Kragh og som referent Hans-Henrik Sass
Dirigenten konstaterede først at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge
vedtægterne.
Punkt 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Beretningen godkendt.
Punkt 3. Fremlæggelse af årsregnskabet
Årsregnskabet godkendt med underskud på 7.943 kr.
Punkt 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Punkt 5. Arbejdsprogram og budget for 2020

Forslag til Arbejdsprogram 2020
I 2020 skal vi fortsat arbejde for konsolidering, dvs:
I. Få udfyldt de pladser i bestyrelsesarbejdet, som involverer arbejdet som kasserer og
bestyrer af foreningens hjemmeside
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II. Mobilisere flere medarbejdere til at varetage funktionen med at finde foredragsholdere til
vores række af offentlige møder
III. Få tilknyttet flere medarbejdere til at varetage arbejdet med at finde forfattere til artikler
og foretage interviews til Kinabladet
IV. Varetagelse af sekreteriatsopgaverne

Ad I: Bestyrelsesarbejdet
Vi har hårdt brug for nye kræfter i bestyrelsen til at løse så fundamentale opgaver som
varetagelse af kassererposten og den nyetablerede hjemmeside. De eventuelle kandidater
behøver nødvendigvis ikke at deltage i bestyrelsesarbejdet. Den nuværende bestyrelses
har set sig om i det mulige landskab og har rettet henvendelse til offentligheden generelt
og til konkrete personer

Ad II: De offentlige foredrag
Foreningen har ikke længere en mødegruppe, så opgaven at finde nye foredragsholdere
ligger hos den samlede bestyrelse, i praksis hr opgaven været løst af formanden. Så også
denne opgave bør løses med et større antal personer, som ikke behøver at deltage i
bestyrelsesarbejdet.
Vi skal arbejde for at opnå status som almen oplysende forening hos Københavns
kommune, således at vi kan få nedbragt udgiften for leje af lokale. Vi vil fortsat gerne
bibeholde Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads, da det er et velegnet, centralt
beliggende lokale og velkendt af vore medlemmer.
Følgende foredrag er aftalt for forårets møderække:
Foredrag af Ditlev Tamm ”Mit liv med Kina” - allerede afviklet den 16. januar
– Onsdag den 26. februar i Vesterbro kulturhus: Foredrag af Kaare Sandholt om Kinas
energi- og klimapolitik
– Torsdag den 26. marts i Vesterbro Kulturhus: Foredrag af Camilla Tenna Nørup
Sørensen ”Kina. Fortid. Nutid. Fremtid
– Onsdag den 22. april i Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads :
Foredrag af Birgitte Egeskov Jensen ”Demografi og social forandring i Kina”:
Foredrag for maj endnu ikke aftalt – forslag ønskes

3

Efterårets møderække – foreløbige aftaler:

Foredrag af Henrik Bjørn om ældreforsorg i Kina
Foredrag af Peter Harmsen om Sindberg – den danske Schindler og Nanjing massakren
Forslag til nye foredragsholdere for resten af 2020 er velkomne
Følgende er foreslået: i en række om ”Mit liv med Kina”:
Allan Engquist og Bengta Broby Bolwig
Holger Dahl om danske arkitekter og inspiration fra kinesisk arkitektur,
Casper Wichmann om Kina og Afrika

Ad III: Kinabladet
Redaktionen består af Charlotte Kehlet (ansv.), Silke Hult Lykkedatter og Jannie
Ørsted Nielsen. Vi har i år fået 40.000 kr. til udgivelse af Kinabladet årgang 2020 med en
frekvens af tre numre. Den opgave burde kunne løses. Nye redaktionelle medarbejdere
kan tilknyttes redaktionen uden at deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi mangler en person
med journalistisk erfaring, som kan foretage interviews og referat fra de offentlige møder,
som kan bringes i Kinabladet, så alle medlemmer kan få indblik i foredragsaktiviteterne.
Hvad indhold i Kinabladet angår, så ser det på kort sigt ret lyst ud, idet der allerede ligger
tilsagn om en række artikler og flere boganmeldelser. Men der skal meget knofedt til
fortsat at kunne opstøve nye forfattere.
Følgende forfattere har lovet artikler til Kinabladet:
Jørgen Delman om status på Kinas energi- og klimapolitik,
Bertel Heurlin om Kinas sikkerhedspolitik,
Allan Von Mehren, chefanalytiker Danske bank, om de økonomiske fremtidsudsigter i en
usikker verden,
Philip Wenzel Kyhl fra Eighty&Agency om kinesisk turisme,
Kjeld A. Larsen om de dansk-kinesiske foreningers historie og udvikling,
Jianshu Chen om sit arbejde som underviser i kinesisk på Niels Steensens Gymnasium,
Bo Ærenlund Sørensen: interviews med veteraner inden for Kinaforskningen,
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Allan Engquist om ”Mit liv med Kina”
En række medarbejdere ved universitetsinstitutter og andre institutioner er blevet opfordret
til at skrive om undervisning i kinesisk og forskning om Kina på deres institutioner.

Ad IV. Sekretariatet
Arbejdsfunktion:
Sekretariatet håndterer sammen med bestyrelsen henvendelser omkring foreningen og
dens virke. Henvendelser til sekretariatet kommer primært fra privatpersoner og
sekundært fra journalister og redaktører.

Andre henvendelser rettet til DKF’s medlemmer:
Sekretariatet har modtaget en pressemeddelelse om Københavns første asiatiske
filmfestival (Copenhagen Asian Film Festival - CAFF), der finder sted fra søndag den 9-16
februar 2020. På filmfestivalen vil der blive vist flere nye, så vel som klassiske kinesiske
film, i biograferne rundt omkring i København. Se programmet for filmfestivalen
her https://www.caff.dk/movies
Herudover har sekretariatet modtaget flere henvendelser fra journalister og privatpersoner,
som ønsker at komme i kontakt med herboende kinesere, som kan medvirke i et interview
eller i en undersøgelse omkring Kina og Danmark relaterede emner.
For mere information, send gerne en mail til DKF’s sekretariat, sekretariatet@dansk‐kinesisk.dk
Der vil blive undersøgt muligheder for at få økonomisk tilskud til foreningens
folkeoplysende aktiviteter, herunder mulighederne for at få tilskud til lokaleleje og/eller
gratis brug af lokaler med passende beliggenhed.
Arbejdsprogrammet blev godkendt
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Budget
Budgettet blev omdelt og fremlagt af foreningens kasserer Ida Löchte
Dansk-Kinesisk Forening

Budget
for 2020

Indtægter:
Kontingent & abonnementer
Tilskud fra fonde etc.
Renteindtægter
Indtægter, i alt
Udgifter:
Mødegruppen
Generalforsamling
Porto, fragt
Hjemmeside, internet
Kontorartikler
Gaver og blomster
Gebyrer, bank
Afskrivning
Diverse udgifter
Trykning af blad
Køb af fotos og materiale
Div. udgifter ved
bladproduktion
Layout
Porto vedr. bladudsendelse
Rejser
Kontingent til foreninger
Regnskabssystem/PC
Betalingsservice
Udgifter, i alt
Årets resultat

-

Regnskab
for 2019

Budget
for 2019

30.000,00
40.000,00
70.000,00

29.750,00
35.000,00
64.750,00

35.000,00
35.000,00
70.000,00

8.000,00
1.500,00
500,00
3.500,00
500,00
500,00
3.000,00
1.000,00
40.000,00
1.000,00

7.067,00
375,00
256,00
3.427,50
260,00
2.934,93
2.947,50
25.261,35
737,50

7.000,00
2.000,00
1.000,00
3.500,00
500,00
1.000,00
1.200,00
40.000,00
500,00

-

1.000,00
25.000,00
20.000,00

714,00
20.000,00
15.189,00

1.000,00
1.500,00

735,00
1.398,62

108.000,00
38.000,00

-

80.553,40
15.803,40

Budgettet blev godkendt
Punkt 6. Fastsættelse af kontingent for 2020
Der var ikke blevet fremsendt forslag til ændring af kontingentet

30.000,00
20.000,00
1.000,00
1.500,00

-

109.200,00
39.200,00
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Punkt 7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
- Charlotte Kehlet og Tage Vosbein genvalgt for en ny to-årsperiode
- Rune Boysen Løn: valgt som nyt bestyrelsesmedlem
- Finn Boe Jørgensen: valgt som suppleant til bestyrelsen
- Peter Skov: valgt som suppleant
Punkt 8. Valg af revisorer og suppleant uden for bestyrelsen
- Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde revisor
og formanden, Kjeld A. Larsen har d. 5. februar 2020
godkendt Anker Schjerning som revisor.
Punkt 9. Eventuelt
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.15
Hans-Henrik Sass

Dansk‐Kinesisk Forenings 22. generalforsamling
Beretning for året 2019
DKF’s identitet
I årets beretning har jeg valgt at tage udgangspunkt i et signalement af Dansk‐kinesisk Forenings
identitet. Alle tidligere dansk‐kinesiske foreningers formålsparagraf har haft nogenlunde den
samme grundsubstans. I sin nuværende form er formålsparagraffen reduceret til blot at lyde:
”Dens formål er at være samlingssted for alle med interesse for Kina samt at formidle oplysning
om Kina”. Det er i min logik forståeligt og nødvendigt, at der findes en dansk‐kinesisk forening.
Kina har altid været en uhyre spændende nation at følge, og Kina er nu en stat, som med
stormskridt nærmer sig at blive den økonomisk dominerende stat i verden og hvad dermed følger:
en stadig større indflydelse på det globale magtspil. Det er sjældent, at en ny verdensmagts
fremkomst bliver noget smukt syn, og det ser absolut heller ikke til at ske i Kinas tilfælde. Interne
krænkelser af normer og rettigheder hører i stigende grad til dagens dagsorden. Det betyder
sikkert en faldende interesse for nogen at være medlem i en Dansk‐Kinesisk Forening, men i min
optik bliver det ikke mindre væsentligt at kunne tilbyde medlemskab af vores forening.
Fælles for de dansk‐kinesiske foreningers arbejde har været at signalere både økonomisk og
politisk uafhængighed, mere eller mindre underforstået af den kinesiske regering. Det er ikke det
samme som ikke at have relationer til Kina, herunder den lokale ambassade i København. Alle
foreninger med interesse for et givet land og dets befolkning har en relation til pågældende land,
som en af foreningens livsnerver. I tilfældet DKF er relationen blevet gradvis reduceret. Tidligere
blev vi lejlighedsvis indbudt til en kulturel sammenkomst, eksempelvis en filmforestilling, vi
udvekslede årlige nytårskort, og formand og andre personer fra bestyrelsen blev inviteret til de
fejringer af gængse mærkedage som Folkerepublikkens oprettelse 1. oktober og PLAs fødselsdag
1. august. I dag er relationerne yderst beskedne: tilsendelse af Voice of Friendship, det officielle
blad udgivet af The Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries, og
invitation til de omtalte mærkedage, hvor vi inviteres sammen med stadig flere gæster, primært
fra erhvervslivet, ambassadefolk fra alverdens lande og et beskedent antal fra den kulturelle elite.
Selv denne beskedne forbindelse blev medio 2019 nedfrosset til en midlertidig stilstand, idet
formanden ikke blev inviteret med til fejring af 60 års dagen for Den kinesiske Folkerepubliks
oprettelse 1. oktober 2019. Som resultat af et direkte spørgsmål til ambassaden om
årsagen/betydningen af den manglende invitation udvirkedes en sammenkomst mellem
ambassadens kvindelige political counselor på formandens bopæl. En ret interessant oplevelse,
som udvirkede at de ”normale” relationer er vendt tilbage. Jeg vil fortsat lægge vægt på, at DKF
har en sådan uforpligtende relation. Det kinesiske diplomati har i dag yderst vanskeligt ved at
acceptere, at foreninger som vores forholder sig kritisk til udviklingstendenserne i Kina, således
som vi bl.a. giver udtryk for via artikler i Kinabladet og offentlige foredrag.
Den valgte bestyrelse i februar 1999 fik indvalgt en række unge mennesker, både som egentlige
bestyrelsesmedlemmer og som suppleanter. Foreningens bestyrelse af i dag omfatter således
sinologer, studenter, forskere, alt i alt personer med bred interesse for Kinas udvikling og
karakteriseret ved en meget bred alderssammensætning, bestemt ikke blot en fjerde generation af
kinainteresserede. Min interesse som formand for foreningen er gradvist at blive overflødiggjort,
så en yngre generation kan overtage ledelsessituationen. Men dér er vi ikke rigtig kommet endnu.

Som alle andre foreninger står vi over for en generel tendens blandt unge til ikke at engagere sig i
foreningers arbejde. Med den nylige svækkelse af kinesisk undervisning på folkeskole og det
gymnasiale niveau oplever vi yderlige en svagere tilknytning fra unge under uddannelse til
foreningens aktiviteter. Det er ikke forventeligt at opleve yderligere medlemstilgang i den
kommende fremtid, hvilket så indskrænker det økonomiske råderum i en nedadgående spiral. Det
er min opfattelse, at en forening alene kan erhverve nye medlemmer via sit aktivitetsniveau og via
målrettet kommunikation om aktiviteterne til omverdenen. Så det er her vi skal satse.
Kommunikationen til omverdenen foregår via vort sekretariat, vores medlemsblad Kinabladet, via
lejlighedsvis udsendelse af Nyhedsbreve, via vores hjemmeside endelig via de sociale medier. Alle
de nævnte platforme er nødvendige. Foreningens sekretariatsopgave varetages med stor
arbejdsindsats af Jannie Ørsted Nielsen. I løbet af 2019 lykkedes det endeligt at få sammenlagt de
to eksisterende hjemmesider til én, så vores hjemmeside nu kan findes på adressen www.dansk‐
kinesisk.dk. Vi takker bl.a. foreningens tidligere webmaster Henrik Strube for en fornem indsats. Vi
skal blive dygtigere til er bedre at målrette kommunikationen mod et potentielt interesseret
publikum. Det kræver lidt mere forberedelse og omtanke, en opgave som den nyvalgte bestyrelse
må arbejde med at finde løsninger på.
Medlemskab
Ved årsskiftet 2019/2020 optaltes i alt 195 medlemmer. Medlemstallet fordeler sig på 46
almindeligt betalende medlemmer, 55 studerende eller pensionister, 46 (2x23) som pensionerede
par, 30 (15x2) som almindeligt betalende par, 8 gruppemedlemskaber og endelig 10 personer, som
har fået gratis medlemskab. Derudover har vi 8 betalende abonnenter på Kinabladet. Alt i alt er
der tale om en status quo sammenlignet med 2018: et medlemskab, inklusive abonnenter, på 190.
Vi kan håbe på, at de senere års fortsatte fald i medlemstal er stoppet.
Kinabladet
Grundlaget for udgivelsen af Kinabladet har altid været den årlige støtte fra bladets mæcen S.C.
Van Fonden. I 2017 søgte vi om og fik 30.000 kr. I 2018 søgte vi – med begrundelse i større
udgifter til design ‐ om 40.000 kr., således som vi har fået i tidligere år til udgivelsen af fire årlige
numre. Vi fik 35.000 kr. til udgivelse af tre numre. I år søgte vi igen om 40.000 kr. til udgivelse af
årgang 2020 med tre numre, og det lykkedes os at opnå det ansøgte beløb. Det første
arrangement i januar 2020 var et velbesøgt foredrag ved formand for S.C. Van Fonden Ditlev
Tamm. Fra generalforsamlingen skal endnu engang lyde en tak for donationen til S.C. Van Fonden.
Det er jo ret tåbeligt, at der i et lille land som Danmark udgives to kinablade, Kinabladet i
København og Danmark‐Kina i Århus. Kinabladets redaktør Charlotte Kehlet har ved et personligt
møde foreslået Julie Brink, redaktør af Danmark‐Kina, en model, hvor de to foreninger skiftes til at
udgive et blad, så der i alt produceres fire numre til de to foreningers medlemmer, et forslag som
også S.C. Van Fonden støtter, men forgæves.
Det lykkedes som planlagt at få udgivet tre numre af Kinabladet i 2019. Grafisk er bladet blevet
flottere, først og fremmest fordi vi nu har en lønnet grafiker til at stå for bladets design.
Bemandingen af redaktionen er løftet og består nu af tre bestyrelsesmedlemmer: redaktøren
Charlotte Kehlet, Jannie Ørsted Nielsen og Lykke Hult Lykkedatter. Det er meget tiltrængt at få det

redaktionelle arbejde styrket med en journalist, som kan bidrage med interviews og referater fra
de offentlige møder, så alle medlemmer kan få indtryk af denne anden vigtige del af foreningens
aktiviteter. Journalister har tidlige i Kinabladets historie spillet en stor rolle til fremskaffelse af
læseværdigt stof til Kinabladet.
I 2019 oplevede vi den tvivlsomme ære at blive anklaget for ikke at have overholdt
copyrightreglerne. Vi fik en henvendelse fra agentfirmaet Copy Agent, som på vegne af Ritzau
Scanpix hævdede, at vi sandsynligvis havde krænket ophavsretten ved at bringe et foto af Helle
Thorning sammen med Hu Jintao i en artikel fra 2009. Det helt store mysterium for os er, at
omtalte foto ikke findes i originalartiklen bragt i Kinabladet Nr. 43 A fra 2009, men alene i
tilsvarende artikel lagt online i Kinabladets arkiv på foreningens hjemmeside www.kinabladet.dk .
Ved en nærmere undersøgelse viser det sig, at ingen vil tage ansvar for, at denne artikel er blevet
forsynet med omtalte foto, hverken Kinabladets daværende redaktør eller webmaster. Vi så ingen
anden udvej end at gå til den slunkne pengekasse og betale et forhandlet nedsat beløb på
2.812,50 kr. ‐ reduktion på 625 kr. Vi er stadig i tvivl, om vi har været udsat for en manipulerende
afpresningsmanøvre., men har ikke haft overskud – og økonomi – til at gå videre med sagen. En
trist historie, som har kostet os megen arbejdstid og energi at forholde sig til.
Offentlige arrangementer
Der blev i løbet af 2019 afholdt i alt 6 foredrag med stor spændvidde og et museumsbesøg.
Foreningen havde igen den glæde at kunne trække på en række erfarne foredragsholdere,
heriblandt medarbejdere fra universiteter, museums‐, missions‐ og forretningsverdenen.
Det brede spektrum af oplysende, debatskabende og oplevelsesrige arrangementer fremgår af
oversigten:
Tirsdag den 29. januar Foredrag ved antropolog Rune Steenberg om ”Genopdragelseslejre,
jobtræning og propaganda i Xinjiang” – 32 deltagere
Mandag den 18. marts Foredrag ved direktør i Sinex rejser Michael Carstensen om ”Sinex rejser –
danske turisters forskellige rejsemåder” – 12 deltagere
Tirsdag den 9. april Foredrag ved museumsdirektør ved M/S Museet for Søfart Benjamin
Asmussen om ”Mellem København og Kanton ‐ handel, netværk og kulturmøder mellem Kina og
Det Oldenborgske Monarki, 1730‐1840 – 23 deltagere
Mandag den 17. juni Foredrag ved formand for ØK’s Almennyttige Fond Erik Bøgh Christensen
om ”ØK, Danmark og verden” – 14 deltagere
Tirsdag den 3. september besøg på Nationalmuseets særudstilling ”På Djengis Khans stepper”
med udstillingsarrangør Christel Braae som kyndig guide
Tirsdag den 12. november Foredrag ved tidligere generalsekretær i Danmission Jørgen Nørgaard
Pedersen om ”Kina fremtidens land – også for den kristne kirke” – 20 deltagere

Tirsdag den 3. december Foredrag ved akupunktør Lian Chen Tving om ”Akupunktur – en bro
mellem Vesten og Østen” – foredraget var udskudt fra onsdag den 23. oktober på grund af
sygdom – 10 deltagere
Den tidligere mødegruppe eksisterer ikke mere, så bestyrelsen har påtaget sig opgaven at stå for
planlægningen af mødearrangementerne. Tage Vosbein har stået for bestilling af lokaler og teknik,
Ida Löchte for kassen og Jannie Ørsted, Silke Hult Lykkedatter og Kjeld A. Larsen for at finde og
kontakte potentielle foredragsholdere og Kjeld for indledning og styring af møderne. Jannie tillige
med Vibe Fischer står for indkøb af kaffe, the og kinesiske snacks, fremstilling af the og kaffe og
den fremmødte bestyrelse for fremsætning af stole og oprydning af lokalet efter møderne. Alle
foredrag foregår i Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, som vi lejer af Københavns kommune.
Vi er meget tilfredse med stedet, da det er centralt beliggende og generelt kendt som stedet for
vores arrangementer. Men lokalet er alt for dyrt i forhold til foreningens beskedne økonomi: 1.000
kr. per lejemål.
i 2019 har antallet af deltagere været meget svingende fra møde til møde, men helt klart
utilfredsstillende set i relation til foredragenes kvalitet. Det laveste fremmøde på 10 deltagere i
december måned skyldes bl.a. at det oprindeligt planlagte møde i oktober måned måtte aflyses i
sidste øjeblik på grund af sygdom, så flere fremmødte måtte gå forgæves. Som i tidligere år har vi
hele året annonceret møderne på Facebook, i Kinabladet, på hjemmesiden Kinabladet.dk og via
udsendelse af vores Nyhedsbrev. Bestyrelsen takker Elizabeth Gawel for oplægning af foredrag på
hjemmeside og udsendelsen af de mange nyhedsbreve om samme. Fremover skal vi være mere
præcise i vores annoncering, dvs. også rette opmærksomheden mod formodede målgrupper for
de enkelte foredrag.
Vores forening har i en årrække betegnet den månedlige talerstol i Dansk‐Kinesisk Forening som
den mest aktive i Danmark, hvor en lang række alsidige og væsentlige temaer vedrørende Kina
foredrages på dansk i et åbent forum ‐ og den position skal vi værne om.
Fra grisens år i 2019 til rottens år i 2020
I bestyrelsen er vi enige om, at det er nyttigt for vores arbejde at vi løbende diskuterer udviklingen
i Kina, herunder hvad der skrives i medierne og tidsskrifter. Interessen for Kinas ældgamle historie
og udviklingen i Kina i dag er det kit, som binder bestyrelsen sammen.
Fra den 25. januar træder vi ind i Rottens år. På kinesisk skelnes ikke rigtig mellem mus og rotte,
som er en stor mus. Men dyret rangerer højt på listen over de tolv dyr, som indgår i den
astrologiske kalender, idet rotten var det første dyr som kom til Buddha. Rottens år er således
starten på en ny dyrecyklus på 12 år, metalrottens år starten på en ny 60 års cyklus. Så vi sætter
vores lid til en god udvikling i rottens år.
I rottens år er tiden således inde til nye projekter og initiativer. Rotten symboliserer kløgtighed,
fantasi og nysgerrighed, har stor indsigtsfuldhed, strategisk sans og overblik. Dens negative sider
skal vi nok søge at dæmpe: den har charme, men er tilbøjelig til at krukke og prale med sine
bekendtskaber og skjuler ofte en beregnede og opportunistisk karakter under overfladen.

Februar 2020
Kjeld A. Larsen

23/02/2020

Web-Forening

Dansk-Kinesisk Forening - Periode: 01/01/2019 - 31/12/2019
RESULTATOPGØRELSE
Kontonummer

BALANCE
Tekst

Beløb

Kontonummer

INDTÆGTER

Tekst
ANLÆGSAKTIVER

1001

Kontingenter og
abonnementer

29.750,00

ANLÆGSAKTIVER I
ALT

1002

Tilskud fra fonde m.v.

35.000,00

VARELAGER

1005

Mødegruppen Indtægter

1006

Generalforsamling
Indtægter

1.650,00

INDTÆGTER I ALT

67.333,00

933,00

INDTÆGTSRELATEREDE
OMKOSTNINGER

Forudbetalt
lokaleleje

2.000,00

2203

Andre
tilgodehavender

8.006,35

Porto

1104

Hjemmeside, internet og
telefon

1106

Gaver og blomster

1107

Bankgebyrer

-2.934,93

ANDRE AKTIVER

1108

Udgifter vedr.
betalingsservice

-1.398,62

ANDRE AKTIVER I
ALT

1109

Diverse udgifter

-3.683,56

LIKVIDE
BEHOLDNINGER

1110

Husleje mødelokaler

-8.000,00

-256,00

MEDLEMMER OG
ANDRE
TILGODEHAVENDER
I ALT

-3.427,50
-260,00

2402

Merkur Bank

179.933,58

LIKVIDE
BEHOLDNINGER I
ALT

181.545,58

AKTIVER I ALT

191.551,93

Kinabladet

Køb af fotos og
materiale

1203

Div. udgifter ved
bladproduktion

-20.714,00

1204

Porto vedr.
bladudsendelse

0,00

Kassebeholdning
mødegruppen

46.097,39

1202

10.006,35

2401
-21.235,61

Trykning af blad

0,00

2202

1103

1201

0,00

MEDLEMMER OG
ANDRE
TILGODEHAVENDER

Generalforsamling

DÆKNINGSBIDRAG

-1.275,00

VARELAGER I ALT

1102

INDTÆGTSRELATEREDE
OMKOSTNINGER I ALT

Beløb

-25.261,35
-737,50

1.612,00

EGENKAPITAL
3001

Årets resultat

591,76

3003

Egenkapital primo

-200.086,54

-15.189,00

EGENKAPITAL ALT

-199.494,78

Udgifter Kinablad ialt

-61.901,85

LEVERANDØRGÆLD

RESULTAT EFTER
SALGSOMKOSTNINGER

-15.804,46

LEVERANDØRGÆLD
I ALT

0,00

ANDEN GÆLD
PERSONALE
OMKOSTNINGER
PERSONALE
OMKOSTNINGER I ALT

ANDEN GÆLD I ALT

0,00

MOMS
0,00

ADMINISTRATIONS
OMKOSTNINGER
https://web-forening.dk/Customer/Accounting.aspx?tab=balance&t=y&y=24839&b=0

MOMS I ALT

0,00

ANDRE PASSIVER
ANDRE PASSIVER I

0,00
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ADMINISTRATIONS
OMKOSTNINGER I ALT

0,00

ALT
PASSIVER I ALT

-199.494,78

SUM KONTROL

-7.942,85

ANDRE UDGIFTER
ANDRE UDGIFTER I ALT

0,00

ANDRE YDERLIGERE
OMKOSTNINGER
ANDRE YDERLIGERE
OMKOSTNINGER I ALT
RESULTAT FØR
AFSKRIVNINGER

Kontrol
Balancekontrol

7.942,85
0,00

0,00
-15.804,46

AFSKRIVNINGER
1701

Afskrivninger

7.861,61

AFSKRIVNINGER I ALT

7.861,61

RESULTAT EFTER
AFSKRIVNINGER

-7.942,85

FINANSIELLE
OMKOSTNINGER
FINANSIELLE
OMKOSTNINGER I ALT
ÅRETS RESULTAT

0,00
-7.942,85

https://web-forening.dk/Customer/Accounting.aspx?tab=balance&t=y&y=24839&b=0
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