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Retningslinjer for årgangs-/socialkonto 

Pr. 15. januar 2015 

 

Indledning 

Bestyrelsen bifalder social aktivitet på alle hold og årgange. Ved at oprette en konto for hver 

årgang, motiveres forældre og trænere til aktivt at bidrage til de enkelte hold og årganges sociale 

arrangementer. Ved at oprette en konto pr. årgang, kan forældre og trænere se, hvor mange 

penge, der er til rådighed for årgangen. 

Teknik 

Der er ikke tale om en fysisk konto i SparNord. Ind- og udbetalinger styres af kassereren ved hjælp 

af et regneark, hvor hver årgang har en fane.  

Udbetalinger fra konto kan kun ske efter dokumentation. Har en forældre eller træner haft en udgift 

skal bilaget sendes pr. mail til penge@nibeboldklub.dk eller lægges i kassererens dueslag på 

kontoret i kuvert. Husk at angive anledning, årgang, hvem der har afholdt udgiften samt modtagers 

kontonummer. Pengene refunderes hurtigst muligt. 

Forældre og trænere må ikke oprette konti i SparNord eller andre pengeinstitutter, hvis 

boldklubbens penge er involveret. Man kan ikke modtage penge fra boldklubben for et stykke 

internt arbejde og sætte disse penge ind på en fremmed konto. 

Sponsorer 

Er der samlet penge ind blandt forældrene eller er der samlet penge ind fra f.eks. frivilligt arbejde 

udenfor boldklubbens regi, er det som sådan boldklubben uvedkommende. Man kan selvfølgelig 

sætte pengene ind på klubbens konto, så pengene figurerer på årgangskontoen og i klubbens 

regnskab.  

Har forældrene selv taget initiativ til at skaffe indtægter fra sponsorer, skal dette altid foregå i 

boldklub-regi. Inden der tages kontakt til en mulig sponsor, skal sponsorkoordinator spørges om 

det er ok. Sponsoraftale og faktura udstedes altid af boldklubben. Kontakt Knud Tobiasen på 

20959951 eller knud@nibeboldklub.dk angående sponsorater. 

Alt tøj (typisk parade-/træningsdragter) i boldklubbens navn skal indkøbes i Tøjhuset, da klubben 

har en sponsoraftale med dem og med Hummel. Dvs. lige så snart, der kommer nb-logo og/eller 

sponsornavne på, er der tale om nb-tøj. Kontakt Knud Tobiasen på 20959951 eller 

knud@nibeboldklub.dk angående tøjindkøb. 

Hvis fars eller mors firma har lyst til at give et hold et beløb til en tur, er det boldklubben 

uvedkommende. 
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En konto 

Der er en årgangskonto for både drenge og piger. Dvs. en for hele U8 drenge og en for hele u8 

piger. 

En årgangskonto følger en hel årgang fra U6 til oldboys og klub50. 

Kronerne 

Klubben giver 5% af det indbetalte kontingent både forår (pr. 1. april og pr. 1. september) og 

efterår direkte tilbage til årgangskontoen. Beløbet vil stå på kontoen i regnearket den 14. april og 

den 14. september. 

Eksempel: Der er 30 drengespillere i U9. Det halvårlige kontingent er 570 kr. Klubben betaler 30 x 

28,50 kr. = 855 kr. den 14. april og 855 kr. igen den 14. september. I alt årligt 1.710 kr. 

Hvis en spiller stopper og melder sig ud af klubben udbetales der ikke andel til spilleren. 

Hvad kan pengene bruges til 

Pengene på årgangskontoen kan spares op til senere brug eller bruges løbende. Det er årgangen 

selv, der bestemmer hvad pengene bruges til.  

Man kan købe pizza efter træning, ta’ en tur på McDonald eller Funcentret. Årgangen kan også 

vælge at spare op til senere brug fx som et tilskud til et stævne i ind- eller udland. 

Årgangsopgaver 

Der er 3 typer årgangsopgaver.  

1. Aflønnes med de 2 x 5% som overfor beskrevet. 

2. Opgaver, hvor opgaves art og omfang udmøntes i et direkte tilskud til årgangskontoen. Det 

drejer sig typisk om de årgange, der skal på udlandsrejser. 

3. Specialopgaver, hvor nettooverskuddet fordeles således: 

Nettooverskud Andel til årgangen Andel til NB 

0 – 2.500 kr. 100 % 0 % 

2.501 kr. – 15.000 kr. 75 % 25 % 

> 15.000 kr. Vurderes individuelt 

 

Ad 2 *) 

Nogle få opgaver giver et direkte tilskud til årgangskontoen. Det drejer sig om 

 Opstilling og nedtagning af bander i hallen i forbindelse med fredagstræningen.  

Tilskuddet for dette er 2.500 kr., som sættes på deres holdets årgangskonto senest 1. maj.  

 U15 drenge og piger. Nedtagning efter festivalens medhjælperfest.  

Tilskuddet for dette er 5.000 kr., som sættes på deres årgangskonto senest 1. maj. 

Pengene er et tilskud til deres udenlandstur. 
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 Klub 50 sælger fyrværkeri. Værdien for dette er, at klubben betaler for maden på årsmødet 

og giver tilskud til foredrag o.lign. arrangementer. Årlig nb-udgift ligger på ca. 5.000 kr. 

 

Ad 3 

Er et hold/årgang hyret ind til en bestemt opgave – altså typisk til opgaver der ikke vil komme hvert 

år. Det kunne f.eks. være lageroptælling, uddeling af brochurer eller pakning af julegaver for en 

virksomhed. Det kunne også være salg af lodsedler fra Diabetesforeningen. 

Der er en stor gulerod i, at forældre og spillere selv finder på idéer til indtjening og engagementet 

er noget større, hvis ens egen indsats også giver direkte belønning hos ens eget barn eller hold. 

Nye idéer til indtjening modtages gerne. Spørg B&U og/eller bestyrelsen inden du sætter i gang. 


