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MOUNTAINBIKE 

KLUB 

Foreningsoplysninger 
 

Foreningen:  Dansk Mountainbike Klub 

  Mullerupvej 6 B 

  2700 Brønshøj 

  CVR 33 022 57 18 

Hjemsted:  Københavns Kommune 

Regnskabsår:  1. januar 2021 til 31. december 2021 

 

Bestyrelse:  Anders Tybjerg, formand 

  Allan Jensen, kasserer 

  Peter Savage, bestyrelsesmedlem 

  Rikke Stefansen, bestyrelsesmedlem 

  Jens Albagaard, bestyrelsesmedlem 

 

Revisor:  Jacob Almegaard Larsen 

 

Pengeinstitut:  Nykredit 

  Registreringsnummer: 8117 

  Kontonummer: 0003733151 
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Ledelsespåtegning 
 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Dansk Mountainbike Klub. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i 

Københavns Kommune og foreningens vedtægter. Årsrapporten er endvidere aflagt i overensstemmelse 

med god regnskabsskik, som beskrevet i årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis. 

Bestyrelsen er af den opfattelse at årsrapporten og den anvendte regnskabspraksis giver et retvisende 

billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt foreningens 

aktiviteter i regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

København, den 16. februar 2022 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Anders Tybjerg, formand  Allan Jensen, kasserer 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Peter Savage, bestyrelsesmedlem Rikke Stefansen, bestyrelsesmedlem 

 

 

______________________________ 

Jens Albagaard, bestyrelsesmedlem  
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Revisorpåtegning 
 

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 

for Dansk Mountainbike Klub. Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, bestyrelsens beretning, anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 

med god regnskabsskik, tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 

Kommune og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettet. 

Den udførte gennemgang 

Jeg har på et møde med foreningens kasserer og klubadministrator onsdag 2. februar 2022 gennemgået 

regnskabet og stikprøvevis delelementer af dette. Heriblandt foretaget kontrol af indeståender i 

pengeinstitutter ud fra foreliggende årsopgørelser og kontoudtog. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

Konklusion 

Der er ikke konstateret fejl og mangler i årsrapporten, hverken i forhold til anvendt regnskabspraksis eller 

tilskudsbetingelserne. Det er derfor min opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at årsregnskabet er 

retvisende, og at det er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende 

foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. 

 

København, den 2. februar 2022 

 

 

______________________________ 

Jacob Almegaard Larsen, revisor 
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Bestyrelsens beretning 
 

Året har igen været præget af de restriktioner, som Corona-pandemien har pålagt blandt andet idrætten og 

foreningslivet. Det ses især på aktivitetsniveauet i klubben. På trods heraf er det alligevel lykkedes at 

fastholde et højt medlemstal, hvor vi med udgangen af 2021 havde registreret 423 medlemmer. Vores 

kontingentindtægter i 2021 lever næsten helt op til det forventede og budgetterede. 

Da vi startede året, havde vi en forhåbning om en masse forskellige klubture og -events. Derfor havde vi 

budgetteret med lige store indtægter og udgifter til dette på 100.000 kr. Omstændigheder ville dog, at vi 

kun nåede at få 28.280 kr. i indtægter, mens vi havde udgifter for 32.230 kr. I 2022 håber vi, at dette kan 

ændres betragteligt til den positive side. Men dog stadig med en balance mellem indtægter og udgifter. 

For at imødekomme en stor efterspørgsel fra medlemmerne, havde vi i 2021 planlagt ikke mindre end 25 

teknikkurser med forskellige temaer. Vi havde stor succes i foråret, men behovet var mættet, da vi nåede til 

efterårets kurser. Derfor måtte vi aflyse godt 10 er kurserne. Dette afspejles i regnskabet, hvor vi kun havde 

en nettoudgift på 13.275 kr. mod en budgetteret nettoudgift på 25.000 kr. 

I løbet af året opnåede vi et ekstraordinært medlemstilskud fra Københavns Kommune på 22.640 kr. 

Som noget nyt har vi i år valgt at tydeliggøre alle sponsorater i klubben i regnskabet for 2021. Nogle 

sponsorater er kontanter, mens andre er naturalier. Da alle vores sponsorater er værdifulde for klubben, 

har vi valgt at tydeliggøre dem alle. Det medfører en samlet sponsorindtægt på 121.245 kr. Det skal dog 

bemærkes, at der i dette også er medregnet et sponsorat fra 2020. 

Vores støtte fra Team Copenhagen var på samlet set 130.000 kr. Støtten skulle bruges til talenttræning, 

træneruddannelse samt morgentræning for Team Copenhagen-atleter. I vores regnskab har vi haft samlede 

udgifter til dette på i alt 218.911 kr., hvilket afspejler den aftale, der er indgået med Team Copenhagen. 

Det skal dog bemærkes, at der – efter aftale med Team Copenhagen – er hensat 30.855 kr. fra 2021 til 2022 

til deltagelse i specifikke træneruddannelser. 

Vores honorering af trænere i klubben udgør 166.264 kr. Det er 42.264 kr. mere end budgetteret, men 

forklaringen på dette er, at vi – som ovenfor beskrevet – har valgt at tydeliggøre alle vores sponsorater. 

Nogle af disse sponsorater er brugt som naturalier til vores vigtige trænere. 

Som nævnt i indledningen, så har vores aktivitetsniveau været lavere en både normalt og forventet på 

grund af Corona-pandemien. Det ses tydeligst af vores aktivitetsbudgetter, hvor der er brugt 53.470 kr. 

mindre end budgetteret. Det er vores forventning, at der ændres på dette i 2022. 

Klubben har altid støttet de lokale sporlaug i de skove, hvor medlemmer benytter sporene. I 2021 valgte vi 

helt ekstraordinært at støtte flere sporlaug end normalt, hvorfor udgifter hertil er 10.000 kr. højere end 

budgetteret. 

Fra starten af 2021 valgte vi at simplificere honoreringen af vores vigtige trænere. Det skulle være 

nemmere at gennemskue for den enkelte træner, hvordan honoreringen var sammensat. Det skulle 

samtidig være ukompliceret for klubben at administrere. Dette er lykkedes til fulde. Samtidig er 

medlemmerne af bestyrelsen blevet tilgodeset med en honorering for deres store indsats på lige fod med 

trænerne. 
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Klubben valgte tillige fra starten af 2021 at ”ansætte” en klubadministrator, der forestår alle de 

administrative opgaver for klubben. Det omfatter blandt andet bogføring, betalingsforberedelse, 

regnskabsforberedelse og -udarbejdelse, budgetforberedelse, medlemsadministration, indberetning af 

medlemstal til rette instanser, korrespondance og afrapportering til kommunale instanser og en række 

andre opgaver. For denne opgave betaler vi 25.000 kr. om året. 

Årets resultat på 8.849 kr. i overskud er efter bestyrelsens vurdering et meget fornuftigt og retvisende 

billede af klubbens drift i 2021. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Årsregnskabet for Dansk Mountainbike Klub er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for 

støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. Årsregnskabet er 

opstillet efter de i tilskudsbetingelserne opstillede krav. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i 

resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 

nedskrivninger og hensatte forpligtelser. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Kontingentindtægter indtægtsføres ved indbetaling, da kontingentet er gældende for ét år fra indbetaling. 

Anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. 

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lignende indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen i 

takt med at de er givet. Undtagelsesvis kan bevillinger eller dele heraf periodiseres til året efter, såfremt 

aktiviteten, der er bevilget til, afholdes i det efterfølgende regnskabsår. 

Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. 

Som almennyttig forening er Dansk Mountainbike Klub ikke skattepligtig. Desuden er foreningen ikke 

momsregistreret. 

Tilgodehavender måles til kostpris. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede 

tab. 

Likvider omfatter likvide beholdninger i foreningens pengeinstitut. 
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Resultatopgørelse 
 

Note  Regnskab 2021 Budget 2021 Difference Regnskab 2020 Budget 2022 
       
 INDTÆGTER      
       

1 Kontingenter og gebyrer 358.355 425.000 -66.645 371.650 419.000 
2 Tilskud 201.920 189.280 12.640 207.294 229.815 
3 Salgsindtægter 17.405 30.000 -12.595 28.205 25.000 
 Sponsorindtægter 121.245 35.000 86.245 42.289 85.000 
 Diverse indtægter 4.839 20.000 -15.161 34.995 20.000 
       
 Indtægter i alt 703.764 699.280 4.484 684.433 778.815 
       
 UDGIFTER      
       

4 Trænerudgifter -385.175 -349.000 -36.175 -371.372 -394.855 
5 Aktiviteter -211.243 -320.000 108.757 -175.422 -273.000 
6 Bestyrelse -34.297 -20.000 -14.297 -12.514 -31.500 
7 Administration -64.199 -77.500 13.301 -96.398 -74.000 
       
 Udgifter i alt -694.914 -766.500 71.586 -655.706 -773.355 
       
 RESULTAT 8.849 -67.220 76.069 28.725 5.460 
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Balance 
 

 31.12.2021 31.12.2020    
      
AKTIVER      
      
Tilgodehavender:      
Andre tilgodehavender -140.000 5.500    
Forudbetalte omkostninger 22.595 8.000    
Varelager hoodies  43.308    
Tilgodehavender i alt -117.405 56.808    

      
Likvide beholdninger:      
Bankkonto - Drift 455.227 291.338    
Bankkonto - Rejse 4.602 6.604    
Bankkonto - Klub 33.500 13.153    
Likvide beholdninger i alt 493.329 311.095    

      
Aktiver i alt 375.924 367.903    
      
PASSIVER      
      
Egenkapital:      
Egenkapital primo 333.220 304.495    
Årets resultat 8.849 28.725    
Egenkapital ultimo 342.069 333.220    

      
Kortfristet gæld:      
Øvrige kreditorer 3.000 4.683    
Skyldigt trænerhonorar  30.000    
Periodeafgrænsningsposter 30.855     
Kortfristet gæld i alt 33.855 34.683    

      
Passiver i alt 375.924 367.903    
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Noter 
 

Note  Regnskab 2021 Budget 2021 Difference Regnskab 2020 Budget 2022 
       

1 Kontingenter og gebyrer:      
 Kontingent 25-99 år 231.750 225.000 6.750  215.000 
 Kontingent 0-24 år 84.000 75.000 9.000  92.000 
 Kontingent    288.000  
 Events og klubture 28.280 100.000 -71.720 69.400 100.000 
 Teknikkurser 14.325 25.000 -10.675 14.250 12.000 
 Kontingenter og gebyrer i alt 358.355 425.000 -66.645 371.650 419.000 
       

2 Tilskud:      
 Medlemstilskud (Københavns Kommune) 71.920 49.280 22.640 65.306 48.960 
 Tilskud fra Team Copenhagen (talenttræning) 80.000 80.000 0 80.000 90.000 
 Tilskud fra Team Copenhagen (morgentræning) 50.000 50.000 0 50.000 50.000 
 Overført uddannelsestilskud fra 2021     30.855 
 Kursustilskud (Københavns Kommune) 0 10.000 -10.000 10.038 10.000 
 Tilskud DGI Storkøbenhavn    1.950  
 Tilskud i alt 201.920 189.280 12.640 207.294 229.815 
       

3 Salgsindtægter:      
 Salg af klubtøj 17.405 15.000 -2.405 13.205 25.000 
 Sponsoreret klubtøj 0 15.000 -15.000 15.000  
 Salgsindtægter i alt 17.405 30.000 -12.595 28.205 25.000 
       

4 Trænerudgifter:      
 Talent- og elitetræning -116.663 -110.000 6.663 -160.000 -130.000 
 Træning, Trail Ungdom -4.500 -14.000 9.500 -2.000  
 Træning, XC Ungdom    -5.500  
 Aflønning af frivillige trænere -139.264 -60.000 -79.264 -60.152  
 Aflønning af B&U-trænere     -67.000 
 Aflønning af voksen-trænere     -67.000 
 Klubtøj, trænere -22.500 -50.000 27.500 -51.141  
 Trænerkurser og -aktiviteter -52.248 -40.000 -12.248 -42.579 -70.855 
 Morgentræning, Team Copenhagen -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 
 Trænerkoordination, voksentræning 0 -25.000 25.000   
 Kompetenceudvikling af trænere (cheftræner)     -10.000 
 Trænerudgifter i alt -385.175 -349.000 -36.175 -371.372 -394.855 
       

5 Aktiviteter:      
 Aktivitetsbudget, B&U -17.545 -50.000 32.455 -26.300 -25.000 
 Køb af klubtøj -70.208 -10.000 -60.208 -25.173 -35.000 
 Trøjer, B&U -9.675 -15.000 5.325 -14.796 -15.000 
 Løbstilskud    -725 -5.000 
 Shimano Ligaen 0 -30.000 30.000  -30.000 
 Aktivitetsbudget, voksen -23.985 -45.000 21.015 -723 -15.000 
 Teknikkurser -27.600 -50.000 22.400  -28.000 
 Events og klubture -32.230 -100.000 67.770 -87.705 -100.000 
 Tilskud til sporarbejde -30.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 
 Aktiviteter i alt -211.243 -320.000 108.757 -175.422 -273.000 
       

6 Bestyrelse:      
 Bestyrelsesmøder -4.693 -10.000 5.307 -7.514 -6.000 
 Klubtøj til bestyrelse -7.604 -10.000 2.396 -5.000 -4.500 
 Bestyrelseshonorar -22.000 0 -22.000  -21.000 
 Bestyrelse i alt -34.297 -20.000 -14.297 -12.514 -31.500 
       

7 Administration:      
 Web og markedsføring -4.989 -10.000 5.011 -3.506 -5.000 
 IT-udgifter -2.851 -10.000 7.149 -7.725 -8.000 
 Diverse udgifter 0 -2.500 2.500 -473 -2.500 
 Gebyrer -6.111 -5.000 -1.111 -4.914 -7.500 
 Kontingenter -10.380 -11.000 620 -11.060 -11.000 
 Revision, bogholderi, administration -29.683 -25.000 -4.683 -62.811 -30.000 
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Note  Regnskab 2021 Budget 2021 Difference Regnskab 2020 Budget 2022 
       
 Generalforsamling -2.109 -5.000 2.891 -4.773 -5.000 
 Lager/container -5.250 -4.000 -1.250 1.118 0 
 Renter -2.826 -5.000 2.174 -2.254 -5.000 
 Administration i alt -64.199 -77.500 13.301 -96.398 -74.000 

 

 


