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. . AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET
. . TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

KLUBBENS ØKONOMI
En indviklet affære
”Vi gør, som vi plejer at gøre” er for mange sikkert den rettesnor, som klubbens
økonomi administreres efter, og sandt er det også, at man ikke skal kassere gode og
velprøvede rutiner, medmindre man finder andre og bedre – eller at omstændighederne i øvrigt gør det nødvendigt.
Klubbernes økonomi har gennem mange år været håndteret efter de ganske
lempelige foreningsregler. Imidlertid er disse regler efterhånden blevet betydeligt
mere komplekse, og da andre nye regler også har indflydelse på, hvorledes en Y’s
Men’s klubs økonomiske midler forvaltes, ønsker Regionsledelse med en lille serie af
foldere, at henlede opmærksomheden på nugældende love og regler, som bør
iagttages, når der igen skal ses på regnskabsprincipperne.
Denne lille folder er den første i en serie på 6 om klubbens økonomi. Her handler
det om klubbens økonomi, således som denne kommer til udtryk i årsregnskabet.

Klubkassen
Vi har kaldt det for ”klubkassen”. Det kan hedde så meget andet, men betegnelsen
beskriver ganske godt, hvad der drejer sig om, nemlig den kasse, som modtager
kontingenter og afholder udgifter til klubbens virksomhed, og betegnelsen står fint i
perspektiv til ”Aktivitetskassen” (nr. 2) og ”Bevillingskassen” (nr. 3). Disse tre hæfter
bør læses i sammenhæng.

Generel vejledning
Disse små hæfter har naturligvis sine begrænsninger. Vi har forsøgt at beskrive
reglerne i generelle vendinger, og medtage så mange problemstillinger, som pladsen
tillader. Imidlertid er ikke alle regler lige nemme at forstå, og de underbygges derfor
af en ganske stor praksis, som vi ikke har haft mulighed for at medtage i hæfterne.
Økonomiudvalgets medlemmer er klar til at vejlede nærmere i konkrete tilfælde.
Skriv eller ring til regionssekretæren med spørgsmål og kommentarer.
Venlig hilsen
Økonomiudvalget

Birthe Kragh Sørensen, RLM
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Klub eller forening?
I anden sammenhæng drøftes betydningen af og forskelligheden i at være klub eller
forening. I relation til de økonomiske sammenhænge rubriceres en Y’s Men’s klub
som en forening af et antal personlige medlemmer, og klubbens økonomiske
grundlag er de kontingenter, som medlemmerne indbetaler.

Tre slags foreninger.
Tidligere var der ikke mange regler om foreninger, men nugældende lovgivning
forholder sig til følgende tre forskellige slags foreninger:
1. Erhvervsdrivende foreninger
2. Foreninger med registreringspligt
3. Frivillige foreninger
De to førstnævnte slags foreninger har typisk et formål, som tilgodeser deltagernes
(medlemmernes) egne personlige interesser, hvilket ikke er kendetegnet for den
tredje, en frivillig forening. En Y’s Men’s klub opfylder definitionen af en frivillig
forening, som ikke har til formål at fremme deltagernes (medlemmernes)
økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Klubben kan dog godt være
registreringspligtig hos SKAT jf. folder nr. 2. ”Aktivitetskassen”, (RK1516022)

En del af en større organisation
Y’s Men International Region Danmark er en forening, hvis medlemmer er chartrede
Y’s Men’s klubber i Danmark. Region Danmark er godkendt efter Ligningslovens §
8A, som en almennyttig og almenvelgørende forening – og denne godkendelse
”nedarves” til alle Y’s Men’s klubber. I kraft af regionens og klubbernes
formålsbestemmelse om: kammeratskab, kristent helhedssyn, loyalitet, lederskab og
et menneskesyn, lægges der tydeligt afstand til erhvervsdrivende foreninger og
virksomheder, hvis opgave er at skaffe profit til selskabs- eller foreningsdeltagerne.

Klubaktiviteter
En Y’s Men’s klub kan have mange forskellige aktiviteter og gøremål:
 Klubaktivitet som f.eks. klubmøder, foredrag m.v.. Dette dækkes af
kontingentbetaling, og der laves særskilt regnskab for klubkassen.
 Pengerejsningsaktiviteter og – aktiviteter som f.eks.:
Genbrugsbutik (særskilt regnskab med særlige regler for skat og moms)
Salg af julekalender (lov om lotteri m.v. – særskilt regnskab vedr. udlodning).
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Loppemarked (lejlighedsfritagelse for moms – særskilt regnskab).
Uddeling af kirkeblade, telefonbøger, lokale ugeaviser m.v.
Koncerter.
Momspligtige aktiviteter som f.eks. produktion og salg i løbet af året.
Indtægterne ved disse aktiviteter indgår i aktivitetskassen, som er en
selvstændig kasse, der kan være struktureret som en fond eller som en del af
klubbens samlede aktiver. Der skal være vandtætte skotter mellem
klubkassen og aktivitetskassen/-kasserne. Se nærmere herom i folder nr. 2.

Det enkle klubregnskab.
Det er naturligvis ikke muligt at få alle mulige posteringer med i et eksempel for et
klubregnskab, og derfor har følgende eksempel med fiktive tal kun til formål at vise
nogle posteringer og hovedtal.
KLUBREGNSKAB for KLUBÅRET 2015-16
Resultat
2015-16

Budget
2015-16

Resultat
2014-15

76.380

75.000

60.500

Salg af sangbøger og ”Til eftertanke”

650

0

250

Renter

750

110

600

Jubilæumsgave (kan dog ofte være givet til
aktivitetskassen med henblik på uddeling)

500

0

0

78.280

75.110

61.350

Resultat
2015-16

Budget
2015-16

Resultat
2014-15

18.350

18.000

17.600

Distriktskontingenter

1.000

1.400

1.000

Deltagelse i regions- og distriktskonferencer

8.500

3.500

7.000

Klubmøder inkl. bespisning

24.000

22.500

23.200

Adventsfest, udflugt, udvalgsmøder

10.000

7.600

6.100

Honorarer til foredragsholdere og talere

4.700

8.500

2.900

Støtte fra moderklub til datterklub, 1.000 €

7.500

12.000

6.000

Gaver og blomster, kranse til medlemmer

2.400

1.400

1.400

Kontorartikler, porto, tryksager

1.400

180

60

50

30

30

77.900

75.110

65.290

380

0

-3.940

Indtægter
Kontingenter

28,5 * 4 * 670

INDTÆGTER I ALT

Udgifter
Regionskontingenter

28,5 *644

Gebyrer
UDGIFTER I ALT
Overskud ved klubbens drift
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