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Til årsmødet d. 22. maj, 2022 

Beretning fra økonomiansvarlig – Bent Hansen 

Efter stiftelsen af Dans Danmark d. 2. oktober, 2021, var der en række opgaver, som skulle løses.  

Registrering af Dans Danmark (DD) – DD blev registret i Virk d. 3. oktober. Vi blev tildelt CVR 4272 5684 

Bank - Efterfølgende fik vi oprettet de nødvendige bankkonti i Arbejdernes Landsbank, oprettet adgange og 

etableret de nødvendige betalingskort.  

Bogholderi - det blev besluttet, at vi skulle benytte Idrættens Kompetence Center (IKC) og DIFløn. 

Alternativet ville være at ansætte disse skills i DD og benytte en ekstern lønbehandler, for eksempel 

Bluegarden. Bestyrelsen mente, at det ville give større fleksibilitet og sikkerhed at benytte IKC, lige som 

over 40 andre forbund i DIF. Det vil også sikre kontinuitet ved skift af økonomiansvarlig.  

Kontoplan – baseret på de ’gamle’ forbund, definerede vi en kontoplan på 2 niveauer. Et niveau for 

transaktionens formål/aktivitet, og et for transaktionsarten. Det sætter os i stand til at analysere 

transaktionsarter – e.g. deltagerbetaling eller rejseaktivitet, på tværs af aktiviteterne.  

Budget – parallel med disse aktiviteter arbejdede vi på budgettet for 2022. Budgettet som er godkendt i 

bestyrelsen ser i hovedtal således ud: 

Budget for 2022 Tusind kr. 

Indtægter    

Kontingenter  1.005  
Tilskud DIF  1.740  
Indskud fra FD DS  1.000  
Andet   195 3.940 

Omkostninger    

Sekretariatsfunktion  1.858  
Bestyrelsens aktiviteter 456  
Tværgående aktiviteter 136  
Aktivitetsudvalgene  599  
Team Danmark  366  
Kursusvirksomhed  325 3.790 

Budgetbuffer   200 

 

Der er således en rimelig budgetbuffer i 2022, men det er også helt klart at DD har en udfordring i 2023 og 

fremover, idet ’Indskud far FD DS’ bortfalder. På den anden side vil omkostninger i forbindelse med opstart 

også bortfalde.   

 



Dans Danmark 
Resultat YTD – desværre har der være personalemæssige udfordringer i IKC, hvilket har bevirket, at man i 

skrivende stund ikke er ajour med bogføring og rapportering. Jeg kan således ikke fremlægge en år-til-dato 

rapport.  

 

Med venlig hilsen  

 

Bent Hansen, økonomiansvarlig.  


