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Påtegning og erklæring 
 
 
 
Kasserens påtegning 
 
 
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for DIS Danmark. 
 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 
 
 
Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der 
påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser. 
 
 
 
Holte, den    /        2007   
 
 
 
----------------------- 
Werner Wittekind 
 
INTERN REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Regnskabet er revideret og fundet i orden. 
 
 
Holte den         /            2007 
 
 
 
Svend- Erik Christiansen                      Ole H. Jensen 
revisor                                                   revisor 
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Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor 
 
Til medlemmerne i DIS Danmark 
Vi har revideret årsrapporten for DIS Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006, omfattende 
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et 
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, 
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 
som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og 
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen 
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.  
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
 
 
Holte, den      /     2007 
 
Vedbæk Revision 
Registreret revisionsfirma, FRR 
 
 
Lillian Hauermann Sørensen 
Registreret revisor FRR 
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Bestyrelsens beretning 
 
 
Foreningsoplysninger 
 
Foreningen DIS Danmark 
 Rudersdalsvej 114 
 2840 Holte 
  
 
 
 Telefon: 45 41 43 15 
 Hjemmeside: www.dis-danmark.dk 

 E-mail: admin@dis-danmark.dk  
 
 
 Hjemsted: Rudersdal 
 Regnskabsår 1. januar – 31. december 
   
Formand Arne Christiansen 
Næstformand Erik Kann 
Kasserer Werner Nielsen Wittekind 
Sekretær Merete Nielsen / Henriette Idestrup 
Ansvarshavende 
redaktør / medredaktør 

 
Erik Kann / Kathrine Tobiasen 

Intern revisorer Svend-Erik Christiansen        Ole H. Jensen 
 
 
Revisor Vedbæk Revision 
 Registreret revisionsfirma FRR 
 Lillian Hauermann Sørensen 
 Vedbæk Stationsvej 12 
 2950 Vedbæk 
 Tlf  45 66 10 71 
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Bestyrelsens beretning 
 
Bestyrelsens beretning 2006 
 
Generalforsamlingen i 2006 
Generalforsamlingen for DIS-Danmark 2006 foregik sædvanen tro på et sted med historisk betydning, 
nemlig i restauranten på Frilandsmuseet i Brede ved København.  

Før generalforsamlingen var foreningen vært ved guidede rundvisninger på museet samt ved en kop kaffe 
med brød. Vi kom for sent i gang med generalforsamlingen, fordi rundvisningen på Frilandsmuseet trak lidt 
ud.  

På dagsordenen for generalforsamlingen var der bl.a. forslag til ændring af vedtægterne. Der var stor 
spørgelyst om disse ændringer, men også om overholdelsen af formalia. Vi kom under tidspres, da der skulle 
holdes bryllupsfest i lokalet om aftenen.  

Bestyrelsen har taget ved lære af dette. For at få en mere smidig afvikling af fremtidige 
generalforsamlinger vil der blive adgangskontrol med udlevering af stemmematerialer til de fremmødte 
medlemmer. 

Der skulle vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, idet Boris Reimann og vores tidligere formand Ole H. 
Jensen ikke ønskede genvalg. Foreningens kasserer Werner Wittekind var ligeledes på valg. Der var for en 
gangs skyld opstillet flere kandidater, end der skulle vælges. Werner Wittekind blev genvalgt. Leif Sepstrup 
fra Herning og Merete Nielsen fra Helsinge blev valgt ind. Suppleanterne blev begge genvalgt. Der skete 
derudover valg til revisor og revisorsuppleantposterne. 

 
Konstituering 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Arne Christiansen, næstformand Erik Kann, 
kasserer Werner Wittekind og sekretær Henriette Idestrup. Erik Kann valgtes til ansvarshavende redaktør, 
Kathrine Tobiasen som medredaktør.  
 
Bestyrelsesmøder 
Udover konstitueringsmødet umiddelbart efter generalforsamlingen er der siden generalforsamlingen og 
kalenderåret ud holdt 3 bestyrelsesmøder, hvoraf ét var bestyrelsens weekendmøde, der er blevet en god 
tradition, hvor vi har mulighed for at gå mere i dybden med emnerne.  

Denne gang blev weekendmødet det første møde efter generalforsamlingen for at lette de nye 
bestyrelsesmedlemmers start i bestyrelsen. 
 
Medlemstallet 
Ved generalforsamlingen i 2006 var medlemstallet 4.422. Dette er i løbet af året steget en smule til 4.660 
medlemmer, fordelt med ca. 2.350 på Sjælland med omliggende øer, ca. 1.775 i Jylland, 425 på Fyn og ca. 
110 i udlandet.  

Gode ideer til, hvorledes vi får endnu flere medlemmer, er særdeles velkomne.  
 

Lokalgrupper 
Der er i løbet af året kommet god gang i flere lokale klubber rundt om i landet. DIS-Odense er en lille aktiv 
gruppe med 20-30 deltagere. DIS-Sydfyn har meddelt, at de atter vil starte aktiviteterne. DIS-Helsingør og 
DIS-Helsinge er inde i en meget positiv gænge. DIS-Nordjylland er ophørt, men der er aktivitet i DIS-
Himmerland. Der er herudover initiativer i Haslev-området, der måske fører til dannelsen af en ny 
lokalgruppe.  

Bestyrelsen har indledt en drøftelse af, hvorledes lokalgrupper organisatorisk skal indpasses i foreningen. 
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Mødesamarbejde med øvrige lokalhistoriske foreninger om foredrag og lignende er en af de opgaver, 
bestyrelsen vil lægge meget vægt på i tiden fremover.  

 
Arkivalier Online 
2006 er året, hvor der er sagt og skrevet meget omkring Arkivalier Online. I april blev projektet flyttet til en 
ny server på Rigsarkivet, en placering der sikrede betydeligt forbedrede adgangsmuligheder til dataene. 
Umiddelbart efter åbningen kørte systemet fremragende. Senere på året har der været mange problemer med 
hjemmesiden, men disse problemer er nu løst i hvert tilfælde hvad tilgængelighed angår. Vores medlemmer 
af brugerrådet Per Agerbæk og Jens V. Olsen har ydet en stor indsats bl.a. med at få ændret på 
datafremvisningen. 

Statens Filmningscenter inviterede den 12. oktober til reception i anledning af afslutningen af skanningen 
af det i kontrakten med ministeriet aftalte. Ved den lejlighed blev det afsløret, at FT1916 også var færdig og 
lagt på Internettet. 

Filmningscentret er nu gået i gang med indskanning af kirkebøger efter 1892, en skanning i 16 gråtoner, 
der ledsages af en sikkerhedsfilmning af arkivalierne. Der vil ligeledes blive foretaget en kvalitetskontrol af 
de allerede udførte skanninger efterfulgt af en ny indskanning af de dårligste eksemplarer. Alt i alt må 
projektet anses for en succes, der er til stor hjælp for slægtsforskere både herhjemme og i udlandet. 

DIS-Danmark vil via vore repræsentanter i brugerrådet medvirke til at få etableret en indeksering af 
opslagene på Arkivalier Online. Arbejdet er allerede i gang via Per Agerbæks web-site www.utilis.dk, men 
der arbejdes på en direkte linkning mellem indekseringen og opslagene. Det bliver spændende at se, 
hvorledes denne løsning kommer til at se ud. 

 
Kildeindtastninger 
Kildeindtastningsprojektet fortsætter med imponerende indsatser fra frivillige rundt om i landet. Som det ses 
på grafen fra DDA’s hjemmeside, er der omkring årsskiftet indtastet mere end 12 mill. poster. Det er en 
stigning på ca. 1 mill. indtastede personer siden årsskiftet 2005-2006.  

Der er ikke nogen årgange af FT, der er blevet færdiggjort i det forløbne år. 1880 og 1885 er de årgange, 
der er de mest sandsynlige kandidater til næste hele årgang. 
 
Kirkebogsindtastningsprogram  
En anden væsentlig udvikling inden for kildeindtastningen er udarbejdelsen af et indtastningsprogram for 
kirkebøger. Programmet skal sikre, at kirkebøgerne vil blive indtastet i et ensartet format, der muliggør en 
ensartet søgning i de indtastede data. 

Rundt omkring på Internettet kan man finde afskrifter af kirkebøger og andre arkivalier. Formaterne på 
disse indtastninger er meget forskellige, og det vanskeliggør søgningen.  

Jens V. Olsen har påtaget sig den ikke ubetydelige opgave at udvikle et generelt kildeindtastningsprogram, 
der ved hjælp af en styrefil danner en skabelon, hvori indtastning kan finde sted. Programmet er tilrettet for 
kirkebøger og døbt KIIP - KildeIndeksIndtastningsProgram. Programmet blev frigivet den 2. april 2006 og 
sidst revideret 15. maj 2006. 

Siden da er programmet hentet ned fra hjemmesiden http://KIIP.dk mere end 2.000 gange. 
Før dette program kunne udvikles, var der et større arbejde med at få fastlagt, hvilke felter der skulle 

medtages i indtastningsprogrammet. Dette arbejde har involveret en række personer i og omkring KIK-
samarbejdet. 

 
Slægt & Data 
Slægt og Data er også i år udkommet med 4 numre, hver med 32 velskrevne sider. En stor tak til 
redaktørerne Erik Kann og Kathrine Tobiasen herfor. Artiklerne i bladet omhandler meget varierede emner.  
 
Undervisning, foredrag og klubaftener 
Der har været tilbudt rigtigt mange arrangementer rundt om i landet, spændende fra flerdageskurser til 
kortere debataftener i lokalgruppernes regi. Der har været godt fremmøde til mange af arrangementerne, men 
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det har desværre også været nødvendigt at aflyse en række arrangementer på grund af manglende tilmelding. 
Bestyrelsen vil i foråret foretage en brugerundersøgelse blandt medlemmer på vores hjemmeside for at få 
afdækket, hvilke ønsker medlemmerne har til aktiviteter.  

Som tidligere omtalt er der ved at komme ganske god gang i de lokale initiativer rundt om i landet. Disse 
lokalgrupper har bidraget til en væsentlig forøgelse af de lokale medlemsaktiviteter. Det har for bestyrelsen 
været lidt ærgerligt, at det har været nødvendigt at aflyse en længere række kurser og foredrag på grund af 
for få tilmeldinger. 

For at forbedre overblikket over de møder, foredrag og lignende, der foregår i DIS-Danmark og i 
lokalforeningerne, arbejdes der på at få etableret en kalender, der er fælles for alle, så man ikke som nu skal 
søge oplysningerne rundt omkring på hjemmesiden. Når vi har fået kalendersystemet godt indarbejdet, er det 
tanken at invitere andre foreninger, der arbejder inden for vores felt, til at deltage på kalenderen, således at 
overblikket bliver endnu bedre. 

 
Hjemmesiden 
I det forløbne år har hjemmesiden ved mange flittige medlemmers hjælp udviklet sig videre, men vi er nu 
nået et stade, hvor der er behov for en fornyelse af hjemmesidens design og funktionalitet. Bestyrelsens kom-
munikationsudvalg har udarbejdet forslag til dette, og virkningerne heraf vil blive synlige i løbet af det 
kommende år.  

Der er også oprettet en oversigt over medlemmer, der tilbyder fadderassistance til anvendelse af mange af 
vore datahjælpemidler. 
 
DIS-Forum 
Foreningens forum benyttes fortsat i meget stor stil. Grupperne Aneefterlysning, Hjælp til tydning og Hjælp 
til opslag er de grupper, der har flest indlæg, men også grupperne Metode og teknik samt Program og web-
problemer bliver flittigt benyttet. Det er et udtryk for et stort behov for at få hjælp fra andre kolleger samt om 
disses vilje til at yde hjælpen.  

Gruppen Find your relatives in Denmark, der henvender sig specielt til ikke-dansk-talende, er højt værdsat 
af efterkommere efter danske udvandrere rundt om i verden, og heller ikke Foreningsforhold skal glemmes. 
Her har alle med lyst til at gøre en indsats – på en eller anden måde – mulighed for at søsætte nye ideer. 

 
DIS-Træf 
DIS-Træf er et samarbejde med DIS-Norge. Efter langt tilløb er DIS-Træf nu søgbar på Internettet. Her kan 
søges i de filer, som medlemmerne har indsendt. 
 
Nordisk samarbejde  
Foreningen deltog med en stand på Svenske Slægtsforskerdage i Stockholm i 2006 med 6 mand, 2 
projektorer og 3 pc’ere. Vores stand blev besøgt af en lang række svenske og nogle få norske besøgende. Der 
var stor interesse for at få hjælp til, hvorledes man kunne finde oplysninger om danske familiemedlemmer. 
Svenskerne, der besøgte vores stand, var meget imponerede over, at der ikke skulle betales for oplysningerne 
i Danmark. 

Det var i øvrigt imponerende at se, at der allerede 20 min. før udstillingen åbnede, stod en kø på flere 
hundrede mennesker, der ventede på at komme ind.  

Dagen efter Svenske Slægtsforskerdage fandt det årlige NORDGEN-møde sted i Sveriges 
Slægtsforskerforbunds imponerende lokaler i Stockholm. Forbundet har sammen med andre foreninger nogle 
meget flotte lokaler med store samlinger af opslagsværker, auditorium, undervisningslokaler med pc’er, fast 
personale mm. Alt sammen finansieret via salg af cd’er samt af medlemskontingent.  

NORDGEN-mødet drøftede det videre arbejde med udarbejdelse af en fælles nordisk-engelsk ordbog på 
nettet, udveksling af tidsskrifter foreningerne imellem, samt mere generelle menings- og idéudvekslinger. Et 
meget inspirerende samarbejde. 

Bestyrelsen har forhåndstilmeldt sig Svenske Slægtsforskerdage 2007, der afholdes i Halmstad.  
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Efter NORDGEN-mødet havde Mormonkirken bedt om foretræde for NORDGEN-repræsentanterne. 
Mormonerne var mødt talstærkt op med 6 personer, der berettede om planerne for indskanning af de film, de 
havde liggende i „bjerget“ med henblik på at lægge disse kilder på Internettet. Efterfølgende er det hensigten 
at etablere navneindeks til de indskannede sider ved frivilliges arbejde rundt om på kloden. Når disse indeks 
er etableret, måske før, er det tanken, at anvendelsen skal udløse en eller anden form for brugerbetaling. 
Specielt de svenske repræsentanter var foruroligede over dette projekt, der, hvis gennemført helt ud, vil være 
en alvorlig konkurrent til en af de svenske foreningers væsentligste indtægtskilder, nemlig salg af data på 
cd’er. 
 
Fremtiden 
De mange aktiviteter beskrevet ovenfor afspejler i høj grad den situation, foreningen lige nu befinder sig i, 
nemlig en situation, hvor flere fast forankrede holdepunkter langsomt men sikkert forandres. 

Mest åbenlyst er det, at den hidtidige centrale organisering af foreningen er under forandring i retning mod 
en decentraliseret, lokalt forankret organisering. Som allerede anført er det en udvikling, bestyrelsen mener 
bør støttes mest muligt til gavn for alle medlemmer. Der vil givet vis fortsat være brug for også at operere 
med en central forankring bl.a. til sikring af foreningens medvirken ved fælles nationale portaler til gavn for 
slægtsforskere rundt om i verden med aner i Danmark. 

Meget vigtigt er det også, at der er sket en stagnering i den ellers konstante medlemstilgang. Der kan 
indlysende nok være mange forskellige grunde til denne stagnation. Et bud på en af forklaringerne kunne 
være, at DIS-Danmarks traditionsbundne varemærke – lettere og enklere anvendelse af edb-teknologi – ikke 
længere er et helt så slagkraftigt argument som tidligere. Edb-teknologien er slægtsforskernes hverdag. De 
boltrer sig i den hver eneste dag i selskab med Arkivalier Online. Selve kernefunktionen, det at arbejde med 
kirkebøger og folketællinger, er digitaliseret.  

Bestyrelsen står derfor over for at skulle overveje ændringer, således at foreningen i højere grad end hidtil 
også favner generelle slægtsforskningsmæssige problemfelter. Oplagte eksempler kunne være: 
- Hvordan fortæller jeg historien om min slægt? 
- Hvordan planlægger og gennemfører man et interview? 
- Hvordan tilrettelægger man indsamling og arkivering af slægtens dokumenter? 
- Hvad kan man finde i et amtsarkiv? 
- Hvordan fungerer et bispearkiv? 

Det ligger direkte i kortene, at en naturlig konsekvens af sådanne ændringer kunne være at søge et tættere 
samarbejde med de øvrige landsdækkende foreninger. 

Udfordringerne for foreningen er store i de kommende år. At forene det, at kunne holde trit med alt det 
nye samtidig med, at rødderne ikke kappes for måske oveni at nyorientere foreningens faglige arbejdsfelt 
bliver ikke nogen helt enkel opgave. Det er bestyrelsens håb, at vi i optimal samklang med medlemmernes 
ønsker og visioner kan stikke den kurs, der vil være til størst gavn for alle. 

      Januar 2007 
Bestyrelsen i DIS-Danmark 

 
Arne Christiansen    Ole Degn   
 
Erik Kann     Leif Sepstrup ( udtrådt ) 
 
Werner Nielsen Wittekind   Merete Nielsen 
 
Kathrine Tobiasen    Henriette Idestrup 
 
Jette Jørgensen    Jens V. Olsen  
 

      Ruben Højmark Jensen 
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Anvendt  regnskabspraksis 
 
 
Årsrapporten for 2006 er aflagt i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser 
for klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse 
B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77. 
 
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 
 
 
GENERELT 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen. alle indtægter vedrører indeværende år 
Foreningen er ikke momspligtig. 
 
Aktiviteter 
Aktiviteter er udtryk for de i året afholdte udgifter.  
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, 
realiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer. 
 
 
Balancen 
 
Kontorinventar, indretning og EDB anskaffelser. indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
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Resultatopgørelse 2006 
 
 
  2006 2006 2005
 Note budget kr.
   
Nettoomsætning 1 848.531 847.000 808.863
Medlemsmøder 2 81.285 70.000 65.175
Publikationer 3 525.758 520.000 474.836
Mødeudgifter 4 133.704 135.000 191.392
  107.784 122.000 77.460
   
   
Administrationsomkostninger 5 114.029 138.000 113.589
Driftsresultat  -6.245 -16.000 -36.129
   
Renteindtægter  10.776 16.000 10.230
   
ÅRETS RESULTAT  4.531 0 -25.899
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Balance 31. december 2006 
 
 
 
  2006 2005
 Note kr. kr.
AKTIVER    
OMSÆTNINGSAKTIVER   
Tilgodehavender  1.660 1.860
Periodiseringer  0 0
Likvide beholdninger 6 302.738 267.699
AKTIVER  304.398 269.559
    
   
PASSIVER   
EGENKAPITAL   
Saldo 1/1 2006 136.681 162.581
Årets resultat 4.531 -25.899
Saldo 31/12 2006 141.212 136.682
   
Omkostningskreditorer  87.011 77.880
Forudbetalt kontingent  76.175 54.997
Kortfristede gældsforpligtelser  163.186 132.877
   
PASSIVER  304.398 269.559
   
Eventualposter mv. ingen   
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: ingen   
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Noter  
 2006 budget 

2006 
2005

 kr. kr.
Note 1. Nettoomsætning  
Kontingenter  807.081 800.000 778.739
Kurser 28.950 20.000 16.579
Biblioteksstyrelsen 0 20.000 0
Særnumre 4.800 0 3.850
DVD 5.350 5.000 4.850
HIF 0 1.000 1.105
Annoncer 1.300 1.000 1.760
Gammel slægt og data 1.050 0 1.980
 848.531 847.000 808.863
  
Note 2. Medlemsmøder m.m.  
Medlemsmøde vest 2.036 35.000 16.272
Medlemsmøder øst 79.249 35.000 48.903
 81.285 70.000 65.175
  
  
Note 3. Publikationer  
Bladporto og adressering 126.418 100.000 112.893
Slægt og data 212.975 210.000 208.075
Redigering 77.490 70.000 66.270
Redaktionelle udgifter 1.907 4.000 2.201
Tryksager / velkomstbrev 10.237 0 0
Disketter / CD 821 1.000 0
Ekspedition 17.306 40.000 26.061
Diverse 1.659 0 98
Lønninger / ekspeditionsleder 57.010 60.000 52.766
Tilskud / ansøgninger 2.167 10.000 0
Kildeindtastning projekter 8.964 15.000 6.022
DIS- træf / DIS gen 8.224 10.000 0
Afskrevne debitorer 580 0 450
 525.758 520.000 474.836
  
  
Note 4. Mødeudgifter  
Generalforsamling 20.045 10.000 9.945
Bestyrelsesmøder 35.773 50.000 53.561
Transportudgifter 20.163 20.000 19.247
Eksterne møder 9.013 10.000 10.283
Nordisk samarbejde 48.710 45.000 46.569
Mødeleder 0 0 51.787
 133.704 135.000 191.392
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Noter 
 
Note 5. Administrationsomkostninger 2006 2006 

budget 
2005

  
Telefon 12.000 16.000 16.314
Internet 4.788 10.000 7.432
Hjemmeside 40.998 20.000 20.415
Porto 2.535 6.000 6.025
Kontorartikler 2.105 3.000 2.470
Anskaffelser inventar / udstyr 4.355 5.000 6.180
Ekstern revision 0 0 0
Diverse 2.940 7.000 3.172
Afgift PBS 43.498 50.000 42.953
Gebyrer banker 810 1.000 777
Udstillinger m.m. 0 20.000 7.851
 114.029 138.000 113.589
  
Note 6. Likvide midler  
Kasse 1.023  359
Alm. Brand Bank konto 424764-9 8.361  1.695
BG Bank konto 501 2058 93.357  65.623
Norge -3  0
Alm. Brand Bank, højrente 100.000  99.995
Alm. Brand Bank, højrente 100.000  100.000
 302.738  267.672
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