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Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en Word tekstfil A4 ark - en PDF fil kan ikke bruges.
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Odense Stadsgilde
Stadsgildemester:
Stadsgildekansler:
Stadsgildeskatmester:
DIS
DUS

Kay Lauridsen:
Verner Thomsen:
Edith Hermannsen:
Kirsten Christiansen:
Erik Christensen:

lauridsen@oncable.dk
vernerthomsen@stofanet.dk
edith_hermannsen@hotmail.com
kirsten.christiansen@kipech.dk
fredskovvej140@gmail.com

Booking af gildehuset - www.sct-georg-odense.dk

Turnusordning!

”På den anden side” går på skift i gilderne.
maj er det 8. gilde der har ordet!

Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense
Gildekontakt udkommer: 2.1. – 1.2. – 1.3. – 1.4. – 1.5. – 1.6. – 20.8. – 1.10. – 1.11. – 1.12.
Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden august - september nr. senest den 12. august.
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Nytter det noget?

Det er et spørgsmål, som ofte bliver stillet i forbindelse med indsamlinger til udviklingslande.
Havner pengene de rigtige steder? – og hvor mange af pengene når
egentlig frem?
Her er en lille solstråleberetning om støtte til en skole i det fattige
nordlige Tanzania:
I 2010 fødtes ideen om at grundlægge en skole, hvor
undervisningen tilrettelægges efter metoder, hvor eleverne udvikler tillidsfuldhed, selvstændighed og ansvarlighed.
Læringen skal bygges på leg, lyst og glæde.
En lokal præst og hans danske hustru, Brighton og
Anne, anvendte pengene, de fik i bryllupsgave, til
køb af jord, som skolen skulle bygges på.
I 2012 blev første spadestik taget og i august 2014
kunne de første 12 elever bydes velkommen til skolen
KATEMPRIS. Allerede før jul var elevantallet oppe
på 22.
I januar 2015 kunne yderligere 2 før-børnehaveklasser starte.
I marts 2018 er elevantallet vokset til 117.

Arrangementer

Hvor?

Arrangør

side

04.04

Arbejdsdag

Gildehuset

04.04

Distriktsgildehal

Rudkøbing

Fyns Distrikt

19.04

Generalforsamling

Gildehuset

Broderfonden

19.04

Stadsgildeting

Gildehuset

Stadsgildet - (budget)

21.04

I-Dag

Kerteminde

Fyns Distrikt

5

04.05

4. maj

Ansgar anlægget

4. maj komiteen

6

15.06

Valdemardag

Den Fynske Landsby

Danmarks-Samfundet Fyn

25.10

Fellowship

DIS

28.11

Fredslyset

DIS

14
4

7-12

2019

Skoleprojektet startede med en administrationsbygning og 2 klasselokaler, som stod klar i 2014, da skolen åbnede dørene for de første elever.
I takt med at elevantallet steg, er skolen blevet udvidet
med yderligere 4 klasseværelser, en spisesal med dertil
hørende køkken, sportspladser, vandtanke, toilet- og
badefaciliteter og senest med 2 sovesale, så skolen i
dag også er kostskole med plads til 70 elever.
Foruden kostskoleeleverne kommer de øvrige elever
fra et stort opland, så mange af dem hver dag må køres
til og fra skole i skolens egen bus.

06.01

Nytårskur

Gildehuset

Stadsgildeledelsen

Fortsat fra side 3

LGUS udarbejder et forslag til handlingsplanen, der forelægges på landsgildeledelsesmødet den
26. og 27. marts, hvorefter den udsendes til kommentering til distriktsmestrene.
Jeg kan tilføje:
I kan læse, at der ved alle punkter står, at der skal udarbejdes kommissorium og milepæle, så opgaverne og målene er beskrevet og ikke mindst, at der bliver fulgt op på om målene bliver nået.
Ved behov skal der kunne justeres, så arbejdet bliver dynamisk.

KATEMPRIS har tilknyttet et personale på 23: lærere, pædagoger og andre ansatte, der er vigtige for skolens daglige trivsel.
Skolen er bygget af lokale håndværkere og i videst muligt omfang af lokale materialer.
Samlet gør personalet et fantastisk stykke arbejde.
Et medlem fra Skivehus Rotary Klub har netop besøgt skolen og giver følgende beskrivelse af
stemningen på KATEMPRIS:
”Vi havde mulighed for at gå rundt og lytte til undervisningen, og det var en fantastisk oplevelse. Vi oplevede engagerede elever og lærer, god koncentration fra elevernes side og en dejlig ro i
klasserne.
I frikvartererne oplevede vi alle årgange i en dejlig harmoni på de forskellige legepladser”.
Da Anne og Brighton 2010 startede skoleprojektet skete det under mottoet:
”Pamoja tuna nguvu” – sammen er vi stærke.
Fortsætter side 18
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2018

Sct. Georgs Gilderne i Norge skal kontaktes, da de har sat en positiv udvikling i gang som har
medvirket til, at der i Norge generelt er medlemsfremgang.
Der var flere deltagere på distriktsforum der foreslog en tættere dialog med spejderne med henblik på, at der på sigt kan opbygges og indgås et tættere organisationssamarbejde.
Der var også flere, der igen var fremme med forslag til, at vi skal udnytte IT bedre end i dag bl.a.
med elektroniske nyhedsbreve og mindre papir.
Dette indlæg i Gildekontakt april 2018 bliver mit sidste som stadsgildemester, da jeg som I ved
slutter mit arbejde som stadsgildemester på stadsgildetinget den 19. april.
Det var været spændende 7 år, og jeg synes, at de hovedmål jeg satte mig i 2011 er nået – ikke af
mig alene, men fordi vi i fællesskab har samarbejdet.
Jeg ønsker held og lykke for alle der er med i Sct. Georgs Gilderne i Odense og arbejder for
SPEJDERIDEEN FOR VOKSNE og selvfølgelig god arbejdslyst til den nye stadsgildeledelse.
Med venlig gildehilsen
Kay
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9. GILDE
GK Tove Vincentz

GM Margit Christiansen

Mester har ordet!
GS Jette Borgaard

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/9-sct-georg-gilde/

Sct. Georgs aften.

Onsdag den 11-4-2018.
1. gruppe står for traktementet. Evt. afbud til Irene senest den 8-4-18.
irenebernth@gmail.com eller tlf. 25 38 78 98

Grupperne:

l. gruppe (Irene): Nærmere ved gruppeleder.
2. gruppe (Sonja): Nærmere ved gruppeleder
3. gruppe (Dorthe): Onsdag d. 18. april hos Jonna.
Fortsat fra side 2

Ordet ”vi” dækker over alle de mennesker, der har ydet støtte til projektet, udført arbejdet, underviserne, den daglige ledelse og den lokale organisation, PADNEF, som skolen i dag er overdraget til.

spejderideen for voksne

Kære alle.

På Distriktsforum fortalte Erik Aabjerg Friis fra spejderne.dk om Ungdomsøen, der skabes af de
unge selv.
Ungdomsøen bliver et kraftcenter, hvor unge får unikke rammer og gennem workshops, kurser
og sociale arrangementer, får muligheden for at skabe projekter og aktiviteter på eget initiativ.
Aktiviteter, der skal sætte de unge i stand til at påvirke samfundet omkring dem positivt. Mødet
med Ungdomsøen og spejdermetoden skal gøre fremtidens ungdom klar til at tage ansvar og aktivt skabe det samfund, de ønsker.
Det er Nordea fondens støtte med 120 millioner, der har medvirket til at sætte det store spændende projekt i gang.
Middelgrundsfortet er et skridt nærmere sin omdannelse til en ø for unge. Nu er der nemlig valgt
en entreprenør til at renovere det gamle søfort. Næste år kan man forvente at se gummigeder
midt i Øresund. I denne uge er der efter en tilbudsfase blevet valgt den entreprenør, som skal bidrage til at realisere spejderbevægelsens vision om at omdanne Middelgrundsfortet til en ungdoms ø.

SSK er en dansk støtteforening for KATEMPRIS.
Foreningen har sendt 2 store containere med skolemøbler og skolematerialer til Tanzania.
Der er indsamlet mange støttekroner gennem forskellige arrangementer, velvillig støtte fra forskellige foreninger og fonde: Rotary, Lions, Lego, og fra private.
SSK støtter ligeledes elever fra økonomisk svage familier.
Gældende for alle de indsamlede penge er, at de alle går direkte til skolen uden fordyrende
mellemled.
SSK har en hjemmeside, hvor du kan læse om KATEMPRIS og foreningens arbejde:
http://www.katempris.dk.
Som svar på det indledende spørgsmål: Nytter det noget? må konklusionen være:
Ja, det nytter noget: - for det enkelte barn og - for Tanzania, hvis bare nogle af eleverne udvikler sig til kreative og selvtænkende unge mennesker, som kan være med til at påvirke en positiv udvikling for landet.
4. Gilde støtter skoleprojektet KATEMPRIS
Dorrit 4. Gilde

Læs om Ungdomsøen på denne hjemmeside: www.spejderne.dk
Der blev på distriktsforum enighed om, at vores handlingsplan 2017 – 2019 skal indeholde følgende punkter i prioriteret rækkefølge:
1. Medlemspleje (hvad gør vi for at holde på vores medlemmer). Opgaven løber fra nu og resten af perioden. Der skal udarbejdes kommissorium og milepæle.
2. Organisation (vi glemmer vedtægterne i første omgang). Vi skal være enige om organisationen, før vi skriver vedtægter). Opgaven løber fra nu og resten af perioden. Der skal udarbejdes kommissorium og milepæle.
3. Samarbejde med spejderkorps og spejderne.dk (vi skal sørge for, at pleje de kontakter vi
har til spejderne generelt samt udbygge det) Opgaven løber fra nu og resten af perioden. Der
skal udarbejdes kommissorium og milepæle.
4. Medlemsudvikling (sikre nye opgaver og inspiration på alle planer og sikre den personlige
udvikling). Opgaven løber fra nu og resten af perioden. Der skal udarbejdes kommissorium og
milepæle.
5. Synlighed (indadtil og udadtil). Opgaven løber fra nu og resten af perioden. Der skal udarbejdes kommissorium og milepæle.
Fortsætter side 19
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8. GILDE

DISTRIKTSGILDEHAL!

GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

DET ENESTE RIGTIGE
Når klokken er 11 i Danmark,
Er den 5 i U.S.A.,
10 i London, og 18 i Kina,
Og 13 omkring Moskva.
Hvor er vi Dansker et udvalgt folk,
at vi netop er født i selve
det lille velsignede land,
hvor klokken er 11, når den er 11.

Sct. Georgs Gilderne Fyns Distrikt inviterer herved til Distriktsgildehal
I Rudkøbing i Ørstedspavillionen (ØP),
Havnegade 92, 5900 Rudkøbing
onsdag den 04. april 2018

Piet Hein.

Onsdag den 4.
Mandag den 9.
Torsdag den 19.

Fyns Distrikt og Sct. Georgs Gildet i Rudkøbing inviterer hermed alle gildebrødre fra
Odense Stad og Fyns Distrikt til
Distriktsgildehal med ridderoptagelse af:
GM Karin E. Petersen, Sct. Georgs Gildet i Ringe
Vi glæder os til at afholde Gildehal i øens smukke
og gennemrenoverede pavillon med plads til det hele.
Aftenens program:
18.40 – 19.00 Vandrehal
19.00
Distriktsgildehal

Søndag den 22.
Søndag den 22.

Distriktsgildehal med ridderoptagelse i Rudkøbing
Program er sendt ud til jer alle.
Forslag til bio (The Post, Tidligere The Popers)
Stadsgildeting kl. 19 i Gildehuset
Alle er velkommen til at deltage, men husk at tilmeld jer til Stadsgilde
kansleren på vernerthomsen@stofanet.dk
Sct. Georg aften kl. 18
Gr. 81 står for dette - HUSK at melde afbud til Lone
Naturlaug - Svanninge Bakker

Grupperne:
81
82

Tirsdag den 10. Møde hos Anny med evt. tur til Stige Ø
Mandag den 9. Møde hos Bodil kl. 18

Efter Distriktsgildehallen serveres der et let traktement
Pris kr.: 160,00
Drikkevarer kan købes til rimelige priser
Tilmelding skal ske gildevis til:
DGK. Merry Møller på tlf.: 40442123
eller til merrymoeller@gmail.com
senest tirsdag den 27. marts
Tilmeldingen er bindende
Venlig hilsen
Fyns Distrikt og Sct. Georgs Gildet i Rudkøbing
OBS - for samkørsel fra Odense, ring til Ole Bonde mobil 20 16 77 29 senest den 26. marts

-4-
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4. GILDE
GK Palle Wognsen

GM Jette Born

FYNS DISTRIKT
GS Annie Rasmussen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/4-sct-georg-gilde/

Så er det tid til at komme ud og nyde foråret.
Billedet er taget ved Hollufgård.

Onsdag den 18. april kl. 19.00 Sct. Georgs Aften. Det er aftenen, hvor vi fornyer vort gildeløfte samt indsætter vores nyvalgte GM. Desuden skal vi fejre et par gildejubilæer.
Antje Jørgensen 40 år, Mogens Rossen 65 år.
6. gruppe vil gerne have gruppevis tilmelding senest søndag den 8. april til
Kay på mail: lauridsen@oncable.dk eller tlf. 21 65 91 99.
4. Maj Mindehøjtidelighed i Ansgar Anlæg og Ansgar Kirke. kl. 18.45 starter musikken, selve
højtideligheden starter kl. 19,00 med faner. Efter højtideligheden inviterer Else og Bjarne på kaffe. Langelinie 34, 5230 Odense M. Håber rigtig mange vil deltage.
Tilmelding til bb@mortensen.dk eller 66 12 15 22.
Sensommertur til Vesterhavet
Har I alle noteret ovennævnte dato, hvor vi i samlet flok drager vestpå. For at nyde Vesterhavets
dejlige natur.
Gør allerede nu plads i kalenderen d. 16.-17. september for en spændende tur til Blåvand og omegn. - Oplevelserne vil være tilrettelagt, så alle kan deltage.
Programmet er rundsendt pr. mail. Deadline for tilmelding er den 6. april.
Lissi, Anni, Astrid og Dorrit

Gruppemøder:
2. gr.
3. gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr
7. gr.
8. gr.

04.04
04.04
01.05
12.04
10.04
09.04
04.04

Fyns Distrikts Gilde inviterer til
I - dag
Lørdag den 21. april 2018 kl. 11.00.
Mødested:
Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, Kerteminde.
Program:
11.00 – 12.30

Velkomst ved DIS Tove Sørensen
LGK Kirsten Christensen fortæller om, hvad der arbejdes
med i Landsgildet.

12.30 – 13.30 Frokost med medbragt mad.
13.30 – 14.00 Kørsel til Vikingemuseet Ladby, Vikingevej 123, Ladby.
Entre 60 kr., som betales ved indgangen.

kl. 18.30 hos Lone
kl. 18.00 hos Karin.
kl. 14.00 hos Lizi.
kl. 19.00 hos Palle.
kl. 18.00 hos Dorrit.
kl. 13.00 hos Mogens.
kl. 18.00 hos Hanne.

14.00 – 15.00 Omvisning med guide.
Det er muligt at benytte rollator i museumsbygningen.
Museet lukker kl. 16.00, så der vil være mulighed for at se sig om på egen
hånd. Museet indeholder bl. a. det broderede Ladbytapet
og den nybyggede Ladbydrage.
Medbring evt. kaffe.

Mærkedage:
Tillykke til Jette og Erik Born, der den 20. april har guldbryllup.
Jette og Erik holder ikke åbent hus!
OBS - Rettelser til folder:
Anni og Villy Rasmussen har fået ny mailadresse: villy1944@gmail.com
Der er i Connie og Carstens adresse faldet et 1 tal ud - de bor Ivarsvej nr. 18
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Gildevis tilmelding til DIS Tove Sørensen,
26 44 68 20, tovelise@live.dk
senest den 13. april.
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3. GILDE

Komiteen for mindehøjtideligheden den 4. maj.
en ODENSE tradition

GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

GS Karin Ravnkilde

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/3-sct-georg-gilde/

Påskeblomst! Hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
Hvem est du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
N.F.S. Grundtvig 1817

Sct. Georgs Gildehal

ONSDAG den 25.april kl. 18.30
4. gruppe står for traktementet.
Gruppevis tilmelding med navne på deltagerne til
Karin senest den 17. april, tlf. 66 18 26 22, mobil 29 92 92 90
eller e-mail: k.ravnkilde@hotmail.dk

BEMÆRK:

Møderne i Gildehuset begynder fra nu af kl. 18.30,
det vedtog vi på gildetinget den 13. marts.

MINDEHØJTIDELIGHED
Ansgars anlæg & Ansgars Kirke
FREDAG den 4. MAJ 2018 kl. 19.00

ANSGARS ANLÆG Kl.18.50
HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS SYD spiller. Dirigent Per Silfverberg Hyttel.
FANEBORG opstillet ved MINDEMONUMENTET.
4.maj talen holdes af borgmester Peter Rahbæk Juel.
Fællessange, blomster- og kransenedlæggelser, underholdning m.m.

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe
4. gruppe

Onsdag den 18. april kl.18.30 hos Kamma.
Torsdag den 12. april kl. 18.00 hos Vagn.
Emnet er fortsat Danmark set udefra, Danmark set indefra.
Torsdag den 5. april kl. 18.00 hos Hanne Olsen.
Ingen møde i april.

HUSK! Gildeskat 300 kr. forfalder den 1. april.

ANSGARS KIRKE Kl. 20.15:
MINDEGUDSTJENESTE ved biskop Tine Lindhardt.
Afslutning ca. kl. 21.10
ved Monumentet med sætning af levende lys.

Det er i år 73 år siden Danmark modtog
frihedsbudskabet fra BBC.
Kom og tænd et lys for 73 års frihed.

-6-
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

Odense Stadsgilde´s regnskab 2017 - samt budget 2018
GS Peter Lassen

Regnskab 2017

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/2-sct-georg-gilde/

Torsdag den 5. kl. 15.30

Vi mødes i gildehuset, speciel aktivitet, for
alle, der er sendt program ud til alle.

Mandag den 16. kl.18.30

Speciel åbent gildehal for inviterede.
Arrangør af aftenen er fælles, der kommer
program ud om aftenen.

Mandag den 23. kl. 18.30

Sct. Georgs aften i gildehuset.
Arr. 2 gr.

Torsdag den 26. kl.19.00

Stadsgildeting.
2. gilde står for køkkenet, vi mødes kl.18

Alle ønskes en god påske, pas på det kan blive vådt …..

KOM MAJ DU SØDE MILDE …
Tirsdag den 8. maj .kl 18,30
Fortælleraften med spisning. Den usædvanligt underholdende lunerige fortæller Provst emeritus Palle Jensen, fra Nykøbing til Assens.

Indtægter
Kontingent (60 kr. årligt)
Fredslys og Fellowship
Hjemmeside
Harddisk

(161 gbr)
9.660,00
5.485,00
450,00
291,25
15.886,25

Gildekontakt / USB stik

862,50

300,00

IT kursus m.v.

3.252,25

2.350,00

Kørsel
Møder
Gaver
Danmarks-Samfundet

2.115,47
900,65
731,95
100,00

2.200,00
1.000,00
500,00
100,00

Landsgildeting 3 /GM stævne
Fredslys og Fellowship

8.565,00
5.297,07

3.000,00
-

21.824,89

9.450,00

Årets resultat - underskud

5.938,64

Bankbeholdning 01.01.2017
Årets underskud

55.095,94
-5.938,64

Bankbeholdning 31.12.2017

49.157,30

Edith Hermannsen
Skatmester
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(155 gbr)
9.300,00
450,00
9.750,00

Udgifter

21.824,89

Onsdag den 4. april kl. 9.00
Arbejdsdag i gildehuset, alle er velkommen.
Tilmeld på Mail: gildehuset.odense@gmail.com
Eller tlf. 30 60 90 88.

Budget 2018

Odense den
Lone Nielsen
revisor

/

2018
Torben Tveskov
revisor

-7-

21.824,89

1. GILDE
GK Inger Hansen

GM Anita Bennedbæk

GS Hanne Eriksen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/1-sct-georg-gilde/

Indtægter:
Renter af Bankkonti
Overført overskud fra Sct. Georgsløbet
Udbytte fra Højstrupvangens Parkering

0,00
5.000,00
3.600,00

8.600,00

Udgifter:
Donation til Kong Knuds Division
Donation til Sct. Knuds Gruppe
Donation til 2. Odense DDS

2.000,00
2.000,00
4.000,00

8.000,00

Den 12. april kl. 19.00 holder vi Sct. Georgs Gildehal. Vi skal indsætte vores nye kansler og
skatmester. Vi skal høre Sct. Georgs budskabet 2018 og forny vores gildeløfte.
600,00

Årets resultat

Gruppevis tilmelding til Johan på mail: lundvald8@mail.com eller 29 91 50 15.
Senest den 8. april. Aftenens traktement bliver en varm ret.

Kontant Formue:
Kontant formue pr. 01.01.2017
Årets resultat

Grupperne i april.

114.079,40
600,00

Johan har inviteret på skovtur med medbragt kaffe til Skovhaven ved Hollufgård. Man mødes
ved vandmøllen den 18. april kl. 14.00.
Gruppevis tilmelding til Johan senest den 14. april. Se separat fremsendt invitation.
114.679,40

Kontant formue pr. 31.12.2017
Specifikation af den samlede formue 01.01.2017
Indestående på konto 6885 944 988 Nordea
Investering i Højstrupvangens Parkering

114.079,40
180.000,00

1. Gruppe (Hanne)
2. Gruppe (Bodil A.)
3. Gruppe (Johan)

Skovtur den 18.
Efter aftale
Skovtur den 18.

294.079,40
Specifikation af den samlede formue 31.12.2017
Indestående på konto 6885 944 988 Nordea
Investering i Højstrupvangens Parkering

114.679,40
180.000,00
294.679,40

Odense den 13.02. 2018

Regnskabet er revideret og underskrevet

-8-
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334.131
Likvid beholdning Ultimo

-106.143
Nedgang i likvide beholdninger i alt

440.274

-109.106
-109.106
Tilgang, Højstrupvangen 1, Odense
Investering i inventar og ejendom

Likvid beholdning primo

2.963
Kasse overskud drift

-18.965
11.928
10.000
Kasseregnskab

-21
-21
Renteudgifter
Diverse renter og gebyrer

801
801
Diverse indtægter
Erstatning porcelæn

SPECIFIKATIONER

Likviditet fra driften
Underskud efter skat excl. afskrivninger
Stigning i kortfristet gæld
Fald i omsætningsaktiver
- 12 -

RESULTATOPGØRELSE for året 2017
Budget
2018 tkr.
60 Lejeindtægter
60 Husskat - gilderne
1 Diverse indtægter
121 INDTÆGTER I ALT
7 Ejendomsskatter
10 Forsikringer
34 Forbrugsafgifter
1 Kontorhold
50 Rengøring
4 Telefon og internet
0 Repræsentation
36 Vedligeholdelse
0 Ny anskaffelser
0 - Salg inventar
142 UDGIFTER I ALT
RESULTAT FØR RENTER OG
-21 AFSKRIVNINGER
0 Renteindtægter
0 Renteudgifter
0 RENTEUDGIFTER, NETTO
-21 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER
-3 Afskrivning, inventar
-3 AFSKRIVNINGER
RESULTAT FØR
-24 EKSTRAORDINÆRE POSTER
0 Deklarations erstatning
-24 RESULTAT FØR SKAT
0 Skat af året resultat
-24 ÅRETS UNDERSKUD

-9-

59.230
61.275
801
121.306
6.449
9.922
30.389
1.634
56.465
3.271
295
38.135
17.432
-2.681
161.311

Budget
2017 tkr.
60
63
2
125
7
8
30
4
36
4
0
36
0
0
125

-40.005
491
-512
-21
-40.026
-2.987
-2.987

0
0
0
0
0
-4
-4

-43.013
21.061
-21.952
0
-21.952

-4
0
-4
0
-4

- 10 - 11 -

12.850
2.400
2
15.252
15.252
4.030.648

GÆLD I ALT
PASSIVER IALT

4.005.396

KORTFRISTET GÆLD
Forudbetalt husleje
Diverse skyldig poster
Skyldig skat
KORTFRISTET GÆLD I ALT

4.027.348
-21.952

10.000

4.015.396

Note

EGENKAPITAL I ALT

EGENKAPITAL:
STADSGILDET
ØVRIG EGENKAPITAL:
Saldo 1/1 2017
Årets underskud

PASSIVER

BALANCE pr. 31. december 2017

1. Ejendommens samlede anskaffelsessum kr. 3.687.554
Ejendomsvurdering 2016 kr. 920.000

NOTE

4.030.648

8.963
3.696.517

3.687.554

AKTIVER I ALT

11.950
-2.987

3.578.448
109.106

334.131
334.131

1

Note

OMSÆTNINGSAKTIVER:
Likvide beholdninger
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

ANLÆGSAKTIVER:
Ejendom, Højstrupvangen 1
Bogført værdi pr. 1/1 2017
+ Tilgang
Inventar
Bogført værdi pr. 1/1 2017
- Afskrivning
ANLÆGSAKTIVER I ALT

AKTIVER

BALANCE pr. 31. december 2017

