
Regnskab og budget for DGI-Skydning 2019 pr. 30.9.2019

Drift tekst som hjælp i kontering for udvalg og ansatte regnskab 2019 budget 2019

1 Aktivitetsledelse diverse internet/telefon, tøj 1.685 kr.-       2.000 kr.-          

2 møder aktivitetsledelses forplejning, kørsel 4.779 kr.-       8.000 kr.-          

3 møder udvalg riffel forplejning, kørsel 543 kr.-          2.000 kr.-          

4 møder udvalg pistol forplejning, kørsel 2.121 kr.-       5.000 kr.-          

5 aktivitetesmøde maj møde forplejning, kørsel, vingaver og gravering 26.381 kr.-     26.381 kr.-        

6 foreningsmøder forplejning, kørsel 3.398 kr.-       25.000 kr.-        

7 riffeludvalg diverse småindkøb, tøj m.m. 324 kr.-          1.500 kr.-          

8 pistoludvalg diverse småindkøb, tøj m.m. 5.999 kr.-       5.999 kr.          

9 Tilskud til foreninger tilskudsbestemmeler som reguleres hvert år 33.000 kr.-        

10 Møder - netværksmøder DGI-regi interne møder i DGI regi, kørsel og forplejning 957 kr.-          2.000 kr.-          

11 BDFL forløb klubudvikling, kørsel, forplejning, materialer 1.620 kr.-       2.500 kr.-          

12 Workshop/IR/Airsoft/bueskydning

kørsel, indkøb af materiale m.m., vedligeholdelse af DGI 

udstyr, 719 kr.-          1.800 kr.-          

13 uddannelses- og kursusudvalg kørsel, forplejning

14 IT/systemer/FB/Pletskud

kørsel, forplejning, konsulentbistand, indkøb af IT, reklamer 

FB, m.m. 15.168 kr.-     16.000 kr.-        

15 administrative medarbejdere skydning løn, kørsel, forplejning mm. 362.617 kr.-  512.617 kr.-      

16 instruktører + ekstern hyret løn, feriepenge, 27.599 kr.-     27.599 kr.-        

17 453.910 kr.-  659.398 kr.-     

18 arrangementer

19 Andet tilskudsbestemmeler

20 Instruktion/workshop

bue + air workshop, workshops riffel og pistol temaer, 

ekstern løn, indkøb af materiale, skolearrangement

21 Projekter kørsel, materialer m.m.

22 træningssamlinger løn, materialeindkøb, forplejning, baneleje

23 kursus/træneruddannelse løn, husleje, forplejning, materiale 4.049 kr.       25.000 kr.-        

24 lejre og skole f.eks. Skydeskole

25 4.049 kr.      25.000 kr.-        

26

27 Stævner

28 DM riffel 15 meter Deltagergebyr + indskud 13.101 kr.-     13.101 kr.-        

29 DM riffel 50/200/300/terræn Deltagergebyr + indskud 2.000 kr.       15.000 kr.-        

30 DM pistol 15 meter Deltagergebyr + indskud 7.765 kr.-       7.765 kr.-          

31 DM pistol 25/terræn Deltagergebyr + indskud 1.375 kr.       15.000 kr.-        

32 DM ungdom riffel alle afstande Deltagergebyr + indskud 8.921 kr.-       8.921 kr.-          

33 DM ungdom pistol alle afstande Deltagergebyr + indskud 5.000 kr.-       5.000 kr.-          

34 LDM riffel 15 meter deltagergebyr, præmier, baneleje, materiale 6.765 kr.-       6.765 kr.-          

35 LDM riffel 50/200/300 deltagergebyr, præmier, baneleje, materiale 5.000 kr.-          

36 LDM pistol 15 meter deltagergebyr, præmier, baneleje, materiale 12.061 kr.-     12.061 kr.-        

37 LDM pistol 25 meter deltagergebyr, præmier, baneleje, materiale 5.000 kr.-          

38 terrænstævner deltagergebyr, præmier, baneleje, materiale

39 50.238 kr.-    93.613 kr.-        

40

41 Turnering

42 Vinterturnering pistol 15 meter Deltagergebyr, materiale, præmier, medaljer, forplejning 6.135 kr.-       6.135 kr.-          

43 sommerturnering pistol 25 meter Deltagergebyr, materiale, præmier, medaljer, forplejning 27.181 kr.-     27.181 kr.-        

44 Skole DM skydning baneleje finale, forplejning, kørsel 1.600 kr.-       6.000 kr.-          

45 kvalifikationsturnering riffel 15 meter medaljer 2.500 kr.-          

46 Hyggeturnering 15 meter medaljer

47 kvalifikationsturnering riffel 50/200 metermedaljer 2.500 kr.-          

48 34.916 kr.-    44.316 kr.-        

49

50 I alt pr. 30.9.2019 535.015 kr.-  822.327 kr.-     

51 tildeling inkl. difference 2017/2019 og 2018+2019/2020 1.036.558 kr.-  

 hvor det er relavant skal 

indtægter også bogføres som 

modregning i totaludgiften i 

alt nedenstående 


