
 

 

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUND 
 
 
 
 

Repræsentantskabsmøde 
Lørdag den 22. april 
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DAGSORDEN 
 

BERETNINGER 
 

REGNSKAB 



 

 

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUND 
 

Brøndby den 24. marts 2017 
Ordinært repræsentantskabsmøde 
Lørdag den 22. april 2017, kl 10.30 

Idrættens Hus, 2605 Brøndby. 
 
Dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent. 
 
2.  Kontrol af stemmeberettigede. 
 
3. Valg af 3 stemmetællere. 
 
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
5. Beretning fra udvalg: 

a.) Eliteudvalg. 
b.) Breddeudvalg. 
c.) Aktivitetsudvalg. 
d.) CrossFitudvalg. 
e.) Uddannelsesudvalg 
f.) Dommerudvalg. 
g.) PR-udvalg. 
h.) Appeludvalg. 

  
6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og gennemgang af budget for det   
    kommende år. 
 
7. Behandling af indkomne forslag. 

 
8.  Valg af: 

a.) Næstformand for 2 år (Lene Larsen er villig til valg). 
Kasserer for 2 år (Rene Larsen er ikke villig til genvalg). 

      Formand for Breddeudvalg for 2 år (Allan Carlsen er villig til genvalg). 
      Formand for CrossFitudvalget for 2 år (posten er vakant).  
      Formand for Aktivitetsudvalget for 1 år (posten er vakant). 
 
b.) Appeludvalgsformand for 3 år (Esbern Hansen er villig til genvalg).  

Suppleant til Appeludvalg (Pouline Gringer er villig til genvalg).  
                    

c.) Intern revisor for 2 år (John Mørch er villig til genvalg). 
Ekstern revisor (Bestyrelsen foreslår DIF´s anbefaling). 

                       
9.  Evt. 
 
Henrik Schou Madsen 
Forretningsfører 
DVF 
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LedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegning    

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 for Dansk Vægtløftnings-Forbund. 

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner 
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. 

Årsrapporten for 2016 indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 22. april 2017 

 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Erling Johansen 
Formand 

 Lene Dorrit Larsen 
Næstformand 

 Rene Larsen 
Kasserer 

 

 

 

 

 
Anders Bendix Nielsen 
Eliteudvalg 

 Sarah L. T. Krarup 
Crossfittudvalg 

 Allan Carlsen 
Breddeudvalg 

 
Dorthe Salin Lauridsen 
Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Dansk Vægtløftnings-Forbund 

Årsrapport 2016 

 

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning     

Til repræsentantskabet i Dansk Vægtløftnings-Forbund 

Revisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabetRevisionspåtegning på årsregnskabet    

 

Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion     

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vægtløftnings-Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Vægtløftnings-Forbund aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

 

Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion Grundlag for konklusion     

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav der er gældende i 
Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.  

Vi er uafhængige af Dansk Vægtløftnings-Forbund i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold ved revisionenFremhævelse af forhold ved revisionenFremhævelse af forhold ved revisionenFremhævelse af forhold ved revisionen    

Dansk Vægtløftning-Forbund har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal er ikke omfattet af vores 
revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabet    

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Dansk Vægtløftnings-Forbund evne til at fortsætte driften; 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Dansk Vægtløftnings-Forbund, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors ansvar for revisionen af årsregnskabet    

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover:  
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 

egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 

besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk Vægtløftning-

Forbund interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn 

og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 

passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 

eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Dansk Vægtløftnings-Forbund evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 

at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 

eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at Dansk Vægtløftnings-Forbund ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om 

årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende 

billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer 
under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningenUdtalelse om ledelsesberetningen    

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 
om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguleringErklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering    

 

Udtalelse om juridiskUdtalelse om juridiskUdtalelse om juridiskUdtalelse om juridisk----kritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevisionkritisk revision og forvaltningsrevision    

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af Dansk Vægtløftnings-Forbund, der er omfattet af regnskabet. 
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge 
relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad 
af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer 
vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af den forbund, der er omfattet af regnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere 
herom.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

 

København, den 22. april 2017 

Ernst & Young 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

 

Torben Kristensen   Mads Heinkov 
statsaut. revisor    statsaut. revisor 
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Revisionspåtegning Revisionspåtegning Revisionspåtegning Revisionspåtegning ––––    intern revision 2016intern revision 2016intern revision 2016intern revision 2016    
 
Som repræsentantskabsvalgte interne revisorer har vi i tilknytning til den revision, der er foretaget af den eksterne revisor revideret 
årsrapporten 2016. Vor gennemgang har bl.a. omfattet afvigelse mellem regnskab og budget, gennemgang af udvalgte konti, 
vurdering af administrative rutiner samt læsning af bestyrelsesmødereferater m.v. 
 
Vor revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 
 
Vi opfordrer til, at der så vidt muligt opsøges billigst mulig rejseform ved transport til og fra møder, stævner mv.  
 
Ligeledes opfordres DVF til at være mere opmærksomme på mulige tilskud som f.eks. Undervisningsministeriet pulje til støtte for 
konsulentvirksomhed og efteruddannelse (§44). 
 
Ved den øvrige gennemgang har vi ikke konstateret forhold, som har væsentlig indvirkning på årsrapporten. 
 
 
Brøndby den 23. februar 2017. 
 
 
Werner Lund     John Mørch 
Intern revisor     Intern revisor 
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Oplysninger om forbundetOplysninger om forbundetOplysninger om forbundetOplysninger om forbundet    

Dansk Vægtløftnings-Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 24 80 

www.weightlifting.dk 

BestyrelseBestyrelseBestyrelseBestyrelse    

Erling Johansen   Formand 
Lene Dorrit Larsen  Næstformand 
Rene Larsen   Kasserer 
Anders Bendix Nielsen Eliteudvalg 
Sarah L. T. Krarup  Crossfittudvalg 
Allan Carlsen   Breddeudvalg 
Dorthe Salin Lauridsen Bestyrelsesmedlem 

RevisorRevisorRevisorRevisor    

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 

BankBankBankBank    

Spar Nord og Fynske Bank 

MomsregistreringMomsregistreringMomsregistreringMomsregistrering 

Dansk Vægtløftnings-Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    
 
Regnskab 201Regnskab 201Regnskab 201Regnskab 2016666    
 
Beretning 
 
Årets resultat viser et underskud på kr. 44.632,- 
Resultatet er dermed et underskud der er kr. 21.172,- mindre end budgetteret, hvilket bestyrelsen betragter som et godt resultat. 
 
Underskuddet skyldes alt overvejende det positive faktum, at en bredere elite i DVF bl.a. har medført, at flere kvalificerer sig til 
internationale stævner. Herved er Eliteudvalgets udgifter blevet større end budgetteret. 
 
Den øgede internationale deltagelse har også medført en øget udtagelse af DVF dommere til internationale stævner, hvilket igen 
har medført en overskridelse af Dommerudvalgets budget. 
 
På indtægtssiden skal noteres, at DVF ikke i 2016 som budgetteret har modtaget tilskud til Konsulentvirksomhed og 
medarbejderuddannelse fra Kulturministeriet. 
 
Der er ikke indtruffet nogen væsentlige begivenheder efter statusdagen, som har betydning for regnskabet 2016. 
 
For regnskabsåret 2017 er der budgetteret med et underskud på kr. 69.670,-. Dette skyldes alt overvejende et ønske om at 
imødekomme det øgede elitearbejde. 
 
 
for bestyrelsen 
 
 
________________ 
Erling Johansen 
Formand 
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Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab 1.1.1.1.    januarjanuarjanuarjanuar    ––––    31.31.31.31.    decemberdecemberdecemberdecember    2016201620162016    

Anvendt Anvendt Anvendt Anvendt regnskabspraksisregnskabspraksisregnskabspraksisregnskabspraksis    
 
Årsrapporten for Dansk Vægtløftnings-Forbund er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kapitel 4 og 6 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i 
henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 
 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
 
ResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsen    
 
Periodisering af indtægter og omkostningerPeriodisering af indtægter og omkostningerPeriodisering af indtægter og omkostningerPeriodisering af indtægter og omkostninger    
    
Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter.  
 
BalancenBalancenBalancenBalancen    
 
Præmier og bøgerPræmier og bøgerPræmier og bøgerPræmier og bøger    
Lager af præmier og bøger optages til kostpris. 
 
TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender    
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af 
tilgodehavende.  
 
GældGældGældGæld    
Alle gældsforpligtelser måles til nominel værdi. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Resultatopgørelse

Note Realiseret Budget Realiseret
2016 2016 2015

Indtægter
DIF-Tilskud 1 1.348.161 1.341.041 1.454.950
Præmier og bøger 8.800 10.000 4.200
Undervisningmin § 44 0 14.000 11.899
Renteindtægter 10.872 10.000 10.564
Indtægter i alt 1.367.832 1.375.041 1.481.613

Omkostninger
Eliteudvalg 2 219.120 148.000 225.756
Breddeudvalg 3 126.133 130.000 108.449
Aktivitetsudvalg 4 -9.448 40.000 19.824
Crossfittudvalg 5 0 27.000 13.461
Uddannelsesudvalg 6 5.239 16.000 176
Dommerudvalg 7 29.609 20.000 42.906
PR-udvalg 8 0 2.000 100
Veteranudvalg 9 -1.843 1.000 0
Internationalt 10 20.800 18.000 3.871
Nationale møder 11 40.438 37.000 25.874
Bestyrelsesudgifter 12 10.918 9.000 6.011
Fælles 13 93.188 107.027 100.124
Administration 14 87.804 91.500 80.705
Lønudgifter 15 790.506 794.318 791.077
Omkostninger i alt 1.412.464 1.440.845 1.418.334

Årets Resultat -44.632 -65.804 63.279
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Balance

Note 2016 2015

Aktiver

Omsætningsaktiver
Præmier og bøger 62.684 35.615
Tilgodehavender 73.741 44.689

834.173 912.379
Omsætningsaktiver i alt 970.598 992.683

Aktiver i alt 970.598 992.683

Passiver

Egenkapital
Egenkapital, primo 712.106 648.828
Årets resultat -44.632 63.279
Egenkapital i alt 667.474 712.107

Gældsforpligtelser
Skyldige- og forudbetale omkostninger 28.689 33.656
Periodeafgrænsning 0 0
Feriepengeforpligtigelse 92.916 92.904
Mellemregning DIF 181.519 154.017
Gældsforpligtelser i alt 303.124 280.577

Passiver i alt 970.598 992.683

Likvid beholdninger 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Noter
Realiseret Budget Realiseret

2016 2016 2015

1 DIF-Tilskud

Ordinært tilskud 1.166.716 1.156.041 1.279.332
Præmier og bøger 170.000 170.000 170.000
Kongres 11.445 15.000 5.618
DIF-Tilskud i alt 1.348.161 1.341.041 1.454.950

2 Eliteudvalg

EM-stævner 90.662 48.500 71.996
NM-stævner 62.386 43.500 39.820
Andre stævner 20.687 26.000 130.000
Træningssamlinger 23.242 30.000 34.535
Udvalgsmøder 1.604 0 0
Udvalgsformand 11.539 0 21.122
Diverse 9.000 0 14.229
VM 0 0 27.274
Eliteudvalg i alt 219.120 148.000 225.756

3 Breddeudvalg

Udviklingskonsulent 112.864 80.000 93.484
Klubudvikling 0 10.000 6.960
Klubbesøg 45 0 1.570
Skoler og samlinger 3.765 27.000 4.678
Overvægtløftning 0 5.000 0
Skolesamarbejder 6.249 5.000 0
Udvalgsmøder 2.362 3.000 0
Udvalgsformand 848 0 752
Diverse 0 0 1.005
Breddeudvalg i alt 126.133 130.000 108.449
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Dansk Vægtløftnings-Forbund

Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Noter
Realiseret Budget Realiseret

2016 2016 2015

4 Aktivitetsudvalg

Danske mesterskaber -13.500 11.000 -11.942
CWC 600 0 0
Andre stævner 1.584 9.000 -642
Regional stævner, øst -6.552 5.000 -5.347
Regional stævner, vest 1.821 6.000 351
Klubtilskud 0 4.000 0
Udvalgsmøder 0 3.000 0
Udvalgsformand 0 1.000 0
Diverse 6.599 1.000 37.403
Aktivitetsudvalg i alt -9.448 40.000 19.824

5 Crossfittudvalg

DM Styrkemangekamp 0 27.000 13.461
Crossfittudvalg i alt 0 27.000 13.461

6 Uddannelsesudvalg

Trin 1 5.239 3.000 384
Intern uddannelse 0 5.000 2.700
Eksterne kurser 0 0 -3.002
Diverse 0 5.000 94
Uddannelsesudvalg i alt 5.239 16.000 176
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Dansk Vægtløftnings-Forbund

Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Noter
Realiseret Budget Realiseret

2016 2016 2015

7 Dommerudvalg

Internationale forpligtigelser 24.934 10.000 30.907
Dommerkursus 4.675 9.000 11.081
Diverse 0 1.000 918
Dommerudvalg i alt 29.609 20.000 42.906

8 PR-udvalg

Foto 0 1.000 0
Diverse 0 1.000 100
PR-udvalg i alt 0 2.000 100

9 Veteranudvalg

Diverse, veteranudvalg -1.843 1.000 0
Veteranudvalg i alt -1.843 1.000 0

10 Internationalt

Kontingenter 17.927 12.000 3.871
Kongres, seminarer og lign 2.873 6.000 0
Internationalt i alt 20.800 18.000 3.871

11 Nationale møder

Repræsentantskabsmøde 21.847 25.000 15.361
Bestyrelsesmøder 14.287 10.000 8.958
Repræsentation 4.304 2.000 1.554
Nationale møder i alt 40.438 37.000 25.874
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Dansk Vægtløftnings-Forbund

Årsrapport 2016

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Noter
Realiseret Budget Realiseret

2016 2016 2015

12 Bestyrelsesudgifter

Formanden 9.178 4.000 3.661
Næstformanden 1.740 3.000 0
DIF kongres 0 2.000 2.350
Bestyrelsesudgifter i alt 10.918 9.000 6.011

13 Fælles

Hjemmeside + mail 855 6.000 5.739
WAS 1.483 4.000 5.174
Intern revision 1.126 2.000 420
Kollektiv forsikring 89.724 90.027 86.429
Klubudvikling og -besøg 0 5.000 2.362
Fælles i alt 93.188 107.027 100.124

14 Administration

Husleje 37.094 44.000 41.709
Kontorhold 23.873 12.500 11.688
Småanskaffelser 229 3.000 0
Transport mv 5.267 2.000 1.758
Ekstern assistance 21.341 30.000 25.550
Administration i alt 87.804 91.500 80.705

15 Lønudgifter

Løn mv 790.494 786.132 791.077
Reg feriepengeforpligtigelse 12 8.000 0
Forsikringer 0 186 0
Lønudgifter i alt 790.506 794.318 791.077
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