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Inden generalforsamlingen har avlsledelsen aflagt deres beretning samt orienteret om ændringer i avlsplanen. Derudover 

uddeltes opdrættermedaljer til de avlere, som har opdrættet et DSP-registreret afkom, der har opnået medalje i 2020 og der blev 

uddeltes diplomer til ejere af elitedyr, der er udnævnt i 2020. 

Der var tilmeldt 29 deltagere, samt 8 deltagere som deltog on-line.  

 

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

bestyrelsen foreslog Jens Mouritsen som dirigent, dette blev enstemmigt godkendt.  

Jens M. kunne hermed bekræfte, at generalforsamlingen var lovlig varslet. 

Der blev valgt 3 stemmetællere. Tina Munkebo, Kimi Nielsen og Marianne Kokholm. 

   

2. Formandens beretning. 

John Villadsen aflagde beretning, den blev godkendt. Se bilag. 

Niels True havde en bemærkning om, at det var meget ubelejligt, og måske en overreaktion, at bestyrelsen valgte at aflyse de 

tre sidste kvalifikationsstævner til championatet sidste efterår, da landet mere eller mindre blev lukket ned igen på grund af 

corona. Bestyrelsen mener det var det rigtige valg, John har redegjort for bestyrelsens beslutning derfor. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Pernille Lynge fremlagde og gennemgik revideret regnskab. 

Der er et flot overskud på 41.000 kr  

Der er en lille stigning i medlemstallet. 

Vores forsikringsudgifter er faldet, grundet samarbejde igennem  SEGES om fælles forsikring.  

Klubmodul har ingen regning sendt for 2020. 

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen 

 

4. Virksomhedsplan – fastsættelse af kontingent. 

Kontingent fastholdes som 2020 

Der vil blive lavet avler / dommerkursus 

 

Springchampionatet vil blive i finaleweekenden, med tilmelding.  

Marianne Kokholm spørger ind til, hvordan med voksenryttere så i forhold til at kvalificere sig, hvilken konsekvens det vil 

have.  

Louise Ø. Larsen- man skal have den rytterkategori, som man starter i.  

 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Et forslag fra bestyrelsen blev fremlagt. Dette blev vedtaget. Se bilag 

 

6. Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen. 

Der blev opstillet 6 kandidater. Tre ønskede ikke valg til bestyrelsen, men ville gerne opstille som suppleanter. 

 

7. Valgtale af kandidater, der modtager valg. 
Kandidater præsenterede, hvad de gerne vil byde ind med.  

 

8. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer 

Bestyrelse på valg:  

Pernille Lynge  Genvalgt  

        Britta Sørensen  Genvalgt 

        Kit Andersen  Genvalgt 

 

       1. Suppleant  

        Tina Munkebo 

 

       2. Suppleant 

        Kimi Nielsen 

 

       Revisorer: 

        Marianne Kokholm 

        Sarah Egholm Ejsing 



          

 

 

 

  

                                                                                

9. Eventuelt 

 

Anita Kjær Hansen kommer med et forslag omkring championaterne, om man kan lave regler om. Kan man overveje at lade 

de hopper, som har fået føl i løbet af foråret, gå direkte til semifinalen.  

Louise Ø. Larsen mener, at det skal bestyrelsen tage en beslutning om.  

Bestyrelsen og avlsledelsen er enige om at forslaget godkendes. Louise laver reglement derfor. 

John Villadsen – som det ser ud nu, så skal føl være født senest 1.april for at hopper kan deltage i den sidste kval  i Ålborg. 

Louise Ø. Larsen gør opmærksom på, at man skal huske, at føllet der skal være fravænnet. 

Sanne Rose informerer om opstart af ERFA-gruppe. Indtil nu har 13 personer meldt sig. Flere meldte sig under 

generalforsamlingen. Vi trænger til nogle sociale arrangementer.  

Kimi Nielsen spørger indtil, hvorfor 4 års championaterne ikke skal gå i LC i finalen mere. 

Louise Ø. Larsen svarer, at de 4 års var rigtig kede af at gå alene i hallen, og der var mere ro på, når der var to ponyer inde ad 

gangen.  

Pernille Lynge orienterer om, at FREKA ikke ønsker at være leverandør af DSP-tøj mere.  

Sanne Rose kender en mulig ny leverandør. Hun tager kontakt til denne person, og vender tilbage til bestyrelsen. 

Pernille Lynge orienter om, at Klubmodul snart kommer med en løsning, så man kan betale for tilmeldinger af ponyerne  via 

Mobile Pay. 

 

 

 

  

 

 

Bilag: 
 

Formanden beretning : 

 

Årsberetning 2020.                                                    
Året 2020 blev et år med store udfordringer i hele verdenen med et nyt voldsomt bekendtskab i form af Corona virus , som jo også 

satte sit kraftige præg på hesteverdenen incl. DSP. 

Året startede ganske almindeligt med vores generalforsamling i det fynske, en god generalforsamling , der viste at vi er på rette 

vej i vores forening , både økonomisk og avlsmæssigt. 

Vores hingstekåring forløb også planmæssigt med høj kvalitet af hingste , 4 nykårede medalje hingste blev det til og ikke mindre 

end 7 hingste fik en 1-årig avlsgodkendelse og inviteret til stationsafprøvning i august, en rigtig god dag, hvor vi også fik 

produceret en meget fin kårings video / forløb til hjemmesiden, så kommende udstillere kan se et forløb med meget fin speakning 

mm. ,godt arbejde igen af dygtige frivillige medlemmer. Resten af 2020 blev desværre kraftig påvirket af Corona med masser af 

udfordringer for DSP med at få vores arrangementer afviklet. 

Hen over sommeren blev alle vore populære dyrskuer aflyst i hele landet igen grundet Corona virus. 

Med en rigtig flot planlægning/ overblik, af rigtig mange mennesker i vores forening ,lykkedes det os at afholde både kåring og 

eliteskue med de store udfordringer som forsamlings forbud / sprit/ mundbind ,nye regelsæt mm. gav. 

Og heldigvis for det, da der virkelig var en meget flot deltagelse i år af både hopper og føl,men også en meget høj kvalitet hos 

både hopper og føl, stort cadeau til avlere og igen foreningen som arrangør ,skønt at det kunne lade sig gøre . 

Vores stationsafprøvning blev afholdt med deltagelse af 8 hingste og alle bestod, det bliver meget spændende at gense dem til 

færdigkåring i 2021. 

Som vanligt var der også hopper til rideafprøvning / kåring (senkåring) på afslutningsdagen, dejligt med denne mulighed for vores 

avlere.  

Så blev det jo også Championats tid, heller ikke her uden udfordringer. 

En kval. blev afviklet efter eliteskuet . 

De næste kval. arrangementer måtte aflyses (grundet udmeldinger fra regering på dagen) dagen før, hvor vi var til afslutning på 

stationsafprøvning for hingstene, måtte der træffes en meget svær beslutning for championats arrangør / bestyrelse, rigtig træls. 

Heldigvis lykkedes det os at afvikle semi/ finale stævne i Ikast med fri tilmelding indenfor et vist antal og med en super 

planlægning af foreningen som arrangør / hjælpere / og en flot accept af restriktionerne af deltagerne . 

Det blev til flot ridning med høj kvalitet over 3 lange dage, som vanligt med god stemning og flot afvikling af arrangementet. 

Set i bakspejlet har DSP haft meget succesfulde arrangementer i et år, hvor mødet med Corona har krævet utrolig meget af 

arrangører / hjælpere i forhold til planlægning og afvikling,men som også har givet os en masse erfaring i forhold til at stå i denne 

nye situation med svære beslutninger. 



Derfor skal vores bestyrelse / avlsledelse / fantastiske hjælpere / dommere / avlere, alle med tilknytning til DSP have al den ros 

der kan gives, for rigtig meget godt udført ekstra arbejde i hele 2020 for at kunne afvikle vores arrangementer, stort tak. 

Vores fantastiske sponsorer skal også endnu engang have en kæmpe tak for at støtte vores forening til vores arrangementer, vi er 

meget glade for vores samarbejde. 

Tak for et udfordrende 2020, håber vi får et 2021 med knap så store udfordringer, men med lige så meget kvalitet på pony siden 

fra vores dygtige avlere. 

 

 

John Villadsen 

Formand  

Dansk Sports Ponyavl    

 

Avlsledelsens beretning: 

 

Årsberetning fra Avlsledelsen 2020 

2020 har været præget af Corona, aflysninger og de restriktioner og udfordringer, der har fulgt i kølvandet af dette.  

Avlsledelsen har fortsat fokus på kvalitet frem for kvantitet, hvilket passer godt i tråd med, det stadig er de små årgange der 

fremstilles. 

Der er i avlsledelsen talt om type kontra ridning og hvad der vægter højest og vi er enige om, at der skal der være hingste til alle 

typer hopper og derfor er det ikke nødvendigvis et ens billede af hingstene, men hingste, der har en god funktion til både spring og 

dressur, der selekteres efter.  

Hingstekåringen i 2020 blev afholdt som normalt, mens hingstekåringen i 2021 pga. coronarestriktioner måtte afholdes på en 

alternativ måde, mere om denne kåring til næste års generalforsamling. Mange gode nye hingste blev godkendt og hingstene, der 

havde aflagt stationsafprøvning, blev færdigkåret med fine resultater. Hingstene var godt forberedte og flot fremvist. 

Følgende hingste blev færdigkåret: 

 OPBROEKS WICKLOW e.Reekamp´s Eclips blev udnævnt til Årets springhingst og kåret med guldmedalje i spring 

 J.B. SALVATORE e.Boogie Dancer opnåede Sølvmedalje i spring 

 STRANDGAARDS MANGOLD e.FS Mr.Right blev Årets gangartshingst og kåret med sølvmedalje 

 LUNDS BITSCH BOY e.D-Day AT blev ligeledes kåret med sølvmedalje i dressurdelen 

Hingste til stationsafprøvning vil fremover blive set mindst en gang om ugen af en fra avlsledelsen dette incl. forældredag og 

afprøvningsdag. Til afprøvningsdagen vil det være træningslederens egen rytter der viser og tester hingsten i springningen. 

Fremmedrytter vil bedømme ridelighed og kapacitet i både dressur og spring.  

Både ved hoppekåringerne og følskuerene blev der igen set rigtig god kvalitet af ponyer. Hvilket lover godt for fremtiden. 

I forbindelse med sadelkåringerne og brugsafprøvningerne er det avlsledelsens holdning, at vi bibeholder fremmedrytter testen, da 

der er flere eksempler på, at karaktererne ændres positivt efter fremvisning under fremmedrytter.  

Eliteskuet blev igen i 2020 et år med stor kvalitet af hopper og føl.  

Årets gangartshoppe blev Bjerring´s Princess efter Diamond Touch, der blev kåret med sølvmedalje 

Ligeledes med sølvmedalje Lillevang´s Sweet Miss Polly efter Mister Malthe, Bomgaardens Danica e.Bomgaardens Dooley, 

Tovdals Dress My Day e. Dressman II  

Bronzemedalje opnåede Dafne Stengaard e. Rolsted Don Disco, Juliet Meg e. Notre Bac, JQ Café Chocolat Hit e. FS Calimero, 

Sweet Painted Princess e. Highway N, Munkebos Madame Curie e. FS Calimero, Struntze´s Good Point e. Gribsvads Baltzer og 

Gaia Hippios e. Mister Malthe 

Hos de springbetonede hopper blev Årets springhoppe kåret med guldmedalje, der var Newlands Mon Cherie e. Chantré.  

Delta Stengaard e. Rolsteds Don Disco opnåede sølvmedalje og det samme gjorde Tovdal´s China Sky e. Tovdal´s Sky Dragon, 

Keegan´s Alaiya e. Ammadoor, Tovdal´s Sandy Sky e. Tovdal´s Sky Dragon.  

Bronzemedalje i springholdet opnåede Stemar´s Celestia e. Nørlunds Charming Hit, Stemar´s Cisilia e. FS Calimero og 

Dalhsminde Lowri e. Moelgarnedd Dewin 

Årets hoppeføl blev Høj´s Power Pearl e. D-Power AT mens Heselbjerg´s Shadow e. Dance Star AT blev Årets hingsteføl 

Vi opfordrer stadig medlemmerne til at kontakte dommerne, hvis der er spørgsmål vedrørende bedømmelser, kåringer og 

fremvisninger man undre sig over.  

Husk altid på, at dommerne ser ponyerne med ”de positive briller” på og dommerne ser på ponyerne som dressur- eller som 

springponyer. Hvilket blandet betyder at galopkarakteren ikke nødvendigvis er den samme som ponyen er bedømt som spring 

eller dressurpony.  

Det er meget vigtigt det bliver en god oplevelse for både pony, rytter, opdrætter og ejere at fremstille ponyer i DSP. 

Stort tillykke med de flotte resultater til både opdrætter og ejere. 

I 2020 er der udnævnt flere nye elite hingste og hopper. At opnå elitestatus er noget helt særligt, det vidner om hingsten eller 

hoppen, har en helt særlig god avlsværdi og bibringer sine afkom særlige kvaliteter det være sig inden for ridningen og/eller 

eksteriørbedømmelserne. Således er 3 hingste udnævnt til elitehingste og 3 hopper til elitehopper i 2020. 

Udnævnte elitehingste i 2020: 

 Mister Malthe ESPH 170 

 FS Calimero ESPH 201 

 FS Concorde ESPH 179 

Udnævnte elitehopper i 2020: 



 Tovdal’s May Day ERSDH 273 

 Wiana-Step ERSDH 388 

 Quiet Please ERSDH 439 

Ligeledes stort tillykke til opdrættere og ejere af disse kvalitetshingste og hopper. 

Dyrskuerne i 2020 blev aflyst pga. corona. Det er selvfølgelig helt forståeligt, men trist, da disse bibringer rigtig meget både i 

forhold til bedømmelser af vores ponyer, men også socialt mellem medlemmerne. Vi håber meget, at de vender tilbage i 2022. 

Championaterne i 2020 var også stærk påvirket af coronasituationen, således blev alle kvalifikationer på nær en aflyst. Det blev 

derfor besluttet, at der var fri tilmelding til semi- og finalestævnet og dette stævne havde samme antal starter som vanligt. Det var 

3 lange dage med høj kvalitet af ponyer og ridning. 

Vinder af 8-års og ældre championaterne blev i gangarter for kat.2 og 3 Søgårdens Buffalo Soldier e. Rytterbjergets Imperial og 

for kat.1 Miss Marple M e. Antario N.  

For 6 og 7 års kat 1 og 2 blev vinderen Lyngdal´s Mira Puella e.Daugaarden´s Boombay og for kat.3 Magic Moment e. Highway 

N.  

5års blev vundet af Sofhias Picture Perfect JR e. FS Mr.Right og  

4 års kat.1 af JB Mirage e. Nørlunds Don Satchmo mens kat 2 og 3 for 4 års blev vundet af Bomgaardens Walt Disney e. 

Bomgaardens Dooley. 

I springningen blev klassen for 8 års og ældre vundet af Spotlight Baxter e. Boogie Dancer.  

6 og 7 års af Keegan´s Doolittle e. Ammadoor.  

5års for kat 1. blev vundet af Mars Stengaard e. Offem Minos Kat.2 og 3: Gribsvalds General Monty Jo e. Popsters General Jack  

4 års blev vundet af Skelhøjs Fellow e. Nørlunds Don Satchmo  

Stort tillykke ikke kun til vinderne men også alle de andre placerede ponyer.  

Rådgivning omkring valg af hingst ligger stadig under Louise Østgaard Larsen og Jens Søgaard og vi opfordrer alle, der er i tvivl 

om hingstevalg til at kontakte en af de to.  

Vi ser fortsat mange EU-ansøgninger på bedækninger og føl efter udenlandske hingste.   

Avlsplanen opdateres løbende med evt. ændringer. Følgende tilretninger og ændringer er lavet.  

1. På grund af EU-regler vil alle ponyer med afstamning til hovedafsnittet fremadrettet kåres i enten DH eller DS. Hopper 

med 7 eller derunder i helhed kåres i DS. 

2. Hingste skal for at kunne opnå godkendelse have mor, far og morfar, der skal være fremstillet og kåret. 

3. For hopper til kåring skal far været fremstillet og kåret.  

(Dog gælder det for forædlerhingste og hopper at de er i et særskilt afsnit som hidtil, da disse ikke fremstilles for en 

kåringskommision i deres egne forbund). 

4. Ved endelig kåring, kan ejer vælge om hingsten vises i løsspring eller under rytter, hvis denne stilles i springsektionen. 

5. 1.rate til stationsafprøvningen skal ikke længere betales inden bedækningstilladelse. 

6. A-pony i military giver optagelse i springponyprogrammet 

Avlsledelsen vil endnu en gang gerne benytte lejligheden til at ønske ejere og opdrættere stort tillykke med de flotte resultater 

til både hingste- og hoppekåringer, følskuer, championater og til de nye eliteponyer. 

Modtagere af opdrættermedaljer i bronze  

 Anita og Leif Stengaard Hansen for hoppen DAFNE STENGAARD  BRSDH 816 

 Gerd Reestorff for hoppen JULIET MEG  BRSDH 841 

 Tenna Nielsen for hoppen JQ CAFÉ CHOCOLAT HIT  BRSDH 840 

 Oline Dall for hoppen SWEET PAINTED PRINCESS  BRSDH 827 

 Tina Munkebo for hoppen MUNKEBOS MADAME CURIE  BRSDH 837 

 Marianne Kokholm for hoppen STEMAR'S CELESTIA  BRSDH 846 

 Marianne Kokholm for hoppen STEMAR'S CISILIA  BRSDH 809 

 

Modtagere af opdrættermedaljer i sølv 

 John Villadsen for hingsten J.B. SALVATORE  SPH 241 

 Stutteri Lund v/ Charlotte og Søren Christiansen for hingsten LUNDS BITSCH BOY SPH 242 

 Anett Bjerring Christensen for hoppen BJERRING'S PRINCESS  SRSDH 815 

 Tanya Willemoes Sørensen for hoppen LILLEVANG'S SWEET MISS POLLY  SRSDH 826 

 Anita og Leif Stengaard Hansen for hoppen DELTA STENGAARD  SRSDH 820  

 Elisabeth Keegan Tversted for hoppen KEEGAN'S ALAIYA  SRSDH 829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Årsregnskab: 
 

 

RESULTATOPGØRELSE

Regnskab i t.DKK med 1 decimal Indtægter Udgifter Resultat Indtægter Udgifter Resultat Indtægter Udgifter Resultat Indtægter Udgifter Resultat

Hingstekåring 25,3 32,3 -7,0 27,4 27,0 0,4 23,0 30,0 -7,0 28,0 28,0 0,0

Hoppekåring og følskue 81,4 59,7 21,7 99,0 83,8 15,2 83,0 65,0 18,0 100,0 85,0 15,0

El i teskue 27,7 35,5 -7,8 29,2 35,1 -5,9 27,0 35,0 -8,0 30,0 35,0 -5,0

Stationsafprøvning og senkåring 53,3 50,6 2,7 80,4 78,4 2,0 55,0 52,0 3,0 80,0 80,0 0,0

Championat og medal jeridning 167,1 170,0 -2,9 115,6 123,3 -7,7 170,0 170,0 0,0 165,0 170,0 -5,0

Resultat arrangementer 354,8 348,1 6,7 351,6 347,6 4,0 358,0 352,0 6,0 403,0 398,0 5,0

Kontingenter 101,6 0,0 101,6 104,5 0,0 104,5 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0

EU-ans ., hingstel i s te, mærker - SEGES 18,3 16,7 1,6 22,9 19,4 3,5 18,0 17,0 1,0 23,0 20,0 3,0

PR - sponsorater, bonus  m.v. 4,3 0,0 4,3 4,7 0,0 4,7 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0

Sa lgsartikler 2,4 7,4 -5,0 0,6 2,5 -1,9 3,0 7,0 -4,0 3,0 3,0 0,0

Andre skuer 0,0 6,2 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0

Kørselsgodtgørelse, forplejning m.v. 0,0 19,0 -19,0 0,0 18,0 -18,0 0,0 19,0 -19,0 0,0 20,0 -20,0

Kontorhold, fors ikringer, småanskaff. 0,0 23,2 -23,2 0,0 17,6 -17,6 0,0 25,0 -23,0 0,0 18,0 -18,0

Regnskabssystem, software, internet 0,0 13,4 -13,4 0,0 7,9 -7,9 0,0 14,0 -14,0 0,0 8,0 -8,0

Genera l forsaml ing 0,0 8,2 -8,2 0,0 9,8 -9,8 0,0 9,0 -9,0 0,0 10,0 -10,0

Avlermedal jer 0,0 2,8 -2,8 0,0 10,9 -10,9 0,0 5,0 -5,0 0,0 11,0 -11,0

Øvrige udgi fter* 0,0 0,8 -0,8 0,0 3,2 -3,2 0,0 0,5 -0,5 0,0 2,0 -2,0

Regioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Renter 0,0 0,9 -0,9 0,0 1,7 -1,7 0,0 1,0 -1,0 0,0 2,0 -2,0

Resultat drift 126,6 98,6 28,0 132,7 91,0 41,7 131,0 103,5 29,5 136,0 94,0 42,0

Avlsfond 4,5 8,7 -4,2 4,7 9,1 -4,4 5,0 8,5 -3,5 5,0 9,0 -4,0

RESULTAT FORENINGEN I ALT 485,9 455,4 30,5 489,0 447,7 41,3 494,0 464,0 32,0 544,0 501,0 43,0

* COVID-19 foransta l tninger i  2020

Dansk Sports Ponyavl 2020

Realiseret 2020 Budget 2021Realiseret 2019 Budget 2020



 

 
 

 

Indkomne forslag: 
 

Forslag til vedtægtsændring: 

 

Fremlagt af bestyrelsen : 

 
 

§ 6. Familiemedlemmer, ægtefæller, samlevende samt selskaber og stutterier med flere ejere med samme adresse, kan tegne et 

familiemedlemskab. 

Stk. 2. Familiemedlemskab jf. stk. 1 giver ret til 2 stemmer på generalforsamlingen. 

Stk. 3. Der udsendes kun et blad til familiemedlems adressen. 

 

Ændres til : 

 
§ 6. Familiemedlemmer, ægtefæller, samlevende samt selskaber og stutterier med flere ejere med samme adresse, kan tegne et 

familiemedlemskab. 

Stk. 2. Familiemedlemskab jf. stk. 1 giver ret til 2 stemmer på generalforsamlingen. 

 

Stk 3 fjernes, da foreningen ikke har medlemsblad mere 

      

 

  

 

BALANCE AVLSFONDEN

Regnskab i t.DKK med 1 decimal 31.12.19 31.12.20 Indtægter 2020 2019

AKTIVER Enkeltmedlem 97/97 x 25 2,5 2,5

Beholdning af Fami l iemedlem 32/29 x 25 0,7 0,7

Sa lgsartikler 11,0 10,0 Hingste 0,3 0,2

Pins/nåle og kl i s termærker 14,1 14,1 Hopper 1,2 1,1

Rosetter 9,4 8,2 Indtægter i alt 4,7 4,5

Medal jer 53,2 48,5

Avlermedal jer 40,0 31,2 Udgifter

Ærespræmier 1,6 1,6 Hingstekåring 3,0 1,0

Frimærker 1,4 1,4 El i teskue 4,0 4,6

Varelager i alt 130,7 115,0 Dyrskuer 0,0 1,3

Ti lgodehavender 16,2 9,4 Transportti l skud 2,1 1,8

Depos i tum 1,2 1,0 Udgifter i alt 9,1 8,7

Omsætningsaktiver i alt 17,4 10,4

Kassebeholdning 0,0 0,0 Årets resultat -4,4 -4,2

Spar Nord 158,5 242,2

Danske Bank 2,8 7,8 Overført egenkapita l  fra  2019 36,1 40,3

Likvide beholdninger i alt 161,3 250,0 Egenkapital overført til 2021 31,7 36,1

AKTIVER I ALT 309,4 375,4

PASSIVER

Overført resultat tidl igere år 249,7 280,2

Årets  resultat 30,5 41,3 Godkendt af revisorerne 13. maj 2021

Egenkapital i alt 280,2 321,5

Skyldige omkostninger 8,9 13,9 Helle Mouritsen Elin Kragh

Forudmodtaget kontingent og ansøgninger 0,3 1,3

Forudmodtaget arrangementer 0,0 11,7

Hensættelser 20,0 27,0

Gældsforpligtelser i alt 29,2 53,9

PASSIVER I ALT 309,4 375,4
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