
Sammenligning af regnskabet for 2017 med 2016 08-03-2018

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Medlemskontingenter 45.800            38.800         

Leje af Felix 72.511            70.330         

Driftstilskud fra Lejre Kommune 66.600            64.379         

Renter 39                    -               

Tilskud fra AP Møller-fonden til belysning 50.000            2.000           

Arrangementer 12.156          4.599           

Forsikringer 7.881            5.706            

Vedligeholdelse og drift 10.956          36.826          

Rengøring 33.522          36.773          

Renovation, Vand 13.283          9.983            

Kontorhold incl. Hjemmeside 1.698            1.818            

Elektricitet 15.200          12.560          

Gebyrer og renter -                 64                  

Kulturhusene, medlemskontingent 975                975                

Generalforsamling, bestyrelsesmøder m.m. 3.180            2.423            

Anskaffelser/ forbedringer (2017: ny belysning, 

trådløs lyd) 143.864        594                

I alt kr. 242.715        234.950          107.723        180.108       

  Årets underskud/ overskud,   kr. -7.765           72.385          

Egenkapital, ultimo 284.112        291.877        

Kommentarer: 

Felix's egne arrrangementer i 2017 har samlet set givet et underskud på 12.000 kr, mens de sidste år helt 

ekstraordinært gav et overskud på 5.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at der i 2017 igen var musik til Skt.Hans-

arrangementet, og at der i 2017 har været afholdt en Legedag.  

Renovationsudgifterne er steget fordi det har været nødvendigt med flere affaldscontainere.

El-udgifterne er steget i 2017 til et mere normalt niveau. Udgiften i 2016 lå kunstigt lavt på grund af noget 

afregningsteknik i forbindelse med leverandørskift.

Ud over ny belysning i salen er der investeret i trådløs kommunikationsudstyr og diverse lydkabler. Udgifterne til 

installation af hjertestarteren i december 2017 vil først indgå i 2018-regnskabet.

Forsikringsudgiften er steget pga at Felix har tegnet en særskilt 5-årig forsikring af hjertestarteren.

Regnskab 2016Regnskab 2017 

I 2017 er der investeret i et nyt og fleksibelt belysningssystem i salen. Det nye system kostede 130.000 kr - og AP 

Møller-fonden har givet et tilskud på 50.000 kr til denne forbedring. Den resterende del af udgiften er finansieret af 

den opsparede egenkapital og af årets indtægter.

Kontingentindtægterne er steget pænt. Felix har fået 35 flere medlemmer i 2017. Foreningen havde i 2017 230 

betalende medlemmer (personer/husstande/foreninger). 41 af dem er foreninger, der holder aktiviteter i Felix.

Lejeindtægterne er steget lidt pga øget aktivitet.


