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Dagsorden
Kl. 09:30

Morgenmad

Kl. 10:00

Velkomst, andagt, lovsang og bøn

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
a. Optælling af stemmeberettigede
2. Godkendelse af årsberetninger
Foredrag og gruppesamtaler om frivillighed. Organisationskonsulent i DUF, Rikke Jonasson Dalum taler om
rekruttering og fastholdelse af frivillige i foreninger
Kl. 12.30-13.30 Frokost
Tema om frivillighed fortsat
EFBU Børne- og Ungdomskonsulent – Præsentation af pilotprojekt, v. Sofie A Hansen (Stenum) og Simon
Holtti
3. Årsregnskab og budget
a. Godkendelse af årsregnskab 2021
b. Godkendelse af budget 2023
c. Godkendelse af ny revisor (EFBUs revisor har overdraget sin forretning og kunder til RI, Statsautoriseret Revisorer – førende i fonde og foreninger)
Kaffepause og medarbejdermøder
Børnebus projekt v. Kristian Sloth
4. Valg til BUS
Forretningsudvalg:
Formand 		

Benjamin Gohr			

ikke på valg

Næstformand		

Katrine Møller Frederiksen

opstiller for to år

Sekretær		

Emil Roswall			

opstillet af BUS/Humlebæk

Fire menige medlemmer:
Medlem			

Kristian Sloth 			

opstiller for to år

Medlem			

Claus Thomsen 			

opstillet af BUS/Stenum

Medlem			ledig		
Medlem			ledig
5.

Optagelse af nye lokalforeninger (ingen nye)

6.

Indkomne forslag (ingen indsendte forslag)

7.

Eventuelt
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Ad pkt. 2
Årsberetning 2021 - MBU bliver EFBU
2021 blev på mange måder en forlængelse af den usikkerhed, som Corona-pandemien skabte; og det har helt
klart påvirket arbejdet i lokalforeningerne. En del af vores nationale lejre og aktiviteter blev aflyst eller flyttet i
håbet om at kunne gennemføre det på et senere tidspunkt, men på trods af det har vi også i 2021 været med til
at sprede det gode budskab, så jeg vil gerne, på vegne af BUS, takke alle vores fantastiske, dygtige og tålmodige
ledere for indsatsen i 2021. Det ser ud som om 2022 kunne blive et mere normalt år - lad os bede om og håbe på
det!
På årsmødet i 2021 blev der valgt en ny styrelse og dermed igangsat et generationsskifte i ledelsen med undertegnede som ny formand og Katrine Møller Frederiksen som ny næstformand. På årsmødet blev der vedtaget
væsentlige ændringer i vores vedtægter og et navneskifte fra Missionsforbundets Børn og Unge til Evangelisk
Frikirkes Børn og Unge (EFBU). Rådene afvikles. Dette er resultatet af en lang proces om at indrette vores ledelse,
så den passer til den frivillighedskultur de unge lever i. BUS oplever, at unge i højere grad engagerer sig i events
og i mindre grad forpligter sig på langsigtede opgaver. I stedet opstilles nu en repræsentant i BUS som repræsenterer henholdsvis Børn, Unge, Spejdere og Samarbejdsudvalg.
Det lykkedes at afholde spejdernes ledertræf, men det blev dog udskudt til september. Spejderne afholdt desuden patruljedyst i Kristi Himmelfartsferien. Heldigvis blev der både en Børnelejr og en teenagelejr, ”Camp
Skyway” på Efterskolen Lindenborg. På trods af at teenagelejren havde et nyt format og en forholdsvis ny og
uprøvet stab og lederteam, så blev det til en super uge for deltagerne, med god og udfordrende undervisning og
masser af tid til at have det sjovt, møde hinanden og Gud.
I forlængelse af oversættelsen af bogen ”Led med dit liv” fra 2020, har vi i 2021 arbejdet på at implementeret
bogen i lokalforeningernes arbejde. I samarbejde med BBU, færdiggjorde vi ”Led med dit liv”, som et webkursus
og det ligger nu klar til brug på https://lmdl.dk.
Det økumeniske samarbejde drejer sig primært om to vigtige netværk vi er en del af, KOB (Kristne Organisationers Børneudvalg) og ULN (Ungdomsleder Netværket) som står for udgivelser af materialer til børne-, teen- og
ungdomsarbejdet. KOB står for afholdelse af Børnemedarbejderkonferencen (BMK) hvert andet år; en enestående mulighed for at blive inspireret, få opgraderet viden, faglighed, finde nye materialer og at mødes med
børnemedarbejdere fra hele Danmark. I ULN samarbejder vi primært om ungdomskonferencen BRIGHTER og
materialer for teenagearbejdet.
I 2021 har vi haft tid til at udbygge og føje mere til ”værktøjskassen” på vores hjemmeside: efbu.dk/vaerktojskassen , og udvidet den med en ny side for foreningsudvikling, specielt målrettet de grupper der gerne vil stifte en
ny forening: https://www.efbu.dk/foreningsudvikling. Kontakt gerne Simon Holtti for mere information.
Vores nære samarbejde med BBU fortsætter omkring Sommerstævnet, vores lejre og kurser og mange andre
projekter. Børnebussen, med Kristian Sloth som primusmotor og projektiværksætter er et EFBU-projekt med
støtte fra BBU og EFD. Kristian Sloth samlede et dygtigt team omkring Børnebussen i Grindsted og klargjorde
bussen, så den kunne komme ud og besøge vores foreninger i hele landet. Det er meningen at bussen også skal
række ud tværkirkeligt og lave events i byer og byområder hvor der ikke er børneklub eller kirke pt. Projektet er
en konstant påmindelse om Guds godhed, menneskers tro og gavmildhed. Kristian lykkedes at fundraise midler
til indkøb og istandsættelse af bussen og sammen med EFBU, BBU og støtte fra EFD og fondsmidler, så kommer
bussen ud at køre i 2022.
I efteråret 2021 oplevede vi coronaens indvirkning på medlemsantallet, men ved hjælp af en medlemskampagne
og ihærdigt arbejde hos lokalforeningerne, lykkedes det at komme op over 500 medlemmer i slutningen af
året.
Benjamin Gohr, Formand
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Evangelisk Frikirkes Børn og Unge
Borrevejlevej 26
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ÅRSREGNSKAB
1. januar 2021 til 31. december 2021
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REVISION
LEDELSENS PÅTEGNING

Ledelsen aflægger hermed årsregnskab for regnskabsåret 2021 for Evangelisk Frikirkes Børn og Unge.
Den samlede ledelse erklærer:
At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilrettet forbundets særlige forhold.
At årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsregnskabet indstilles til årsmødets godkendelse.
Roskilde, den 21. april 2022.

______________________
Katrine Møller Frederiksen

_________________________
Sofie Désirée Baldur

______________________
Lisbeth Lykke Christensen

_________________________
Ruth Cilwik Andersen

______________________
Benjamin Gohr Jensen

_________________________
Kristian Damgaard Sloth

This document has esignatur Agreement-ID: ee10daWMWhN247659056

Ledelse

Regnskabet fremlagt og godkendt på årsmødet den:

______________________
Dirigent
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Side 3

REVISION
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til medlemmerne af Evangelisk Frikirkes Børn og Unge
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Evangelisk Frikirkes Børn og Unge for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilrettet forbundets særlige forhold.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021, i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".
Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
Revisionen er i øvrigt tilrettelagt og gennemført i henhold til Revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006
om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold ved revisionen
Forbundet har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også
fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte driften, at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis,
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der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der
er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets
interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne,
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et
retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol,
som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
Odense S, den 21. april 2022.
JL Revision
Godkendt revisionsvirksomhed
CVR-nr.: 11286380
Jes Larsen
Registreret revisor
mne834

9

REVISION
LEDELSESBERETNING

Børne- og Ungdomsstyrelsens regnskabsberetning for 2021
Børne- og Ungdomsstyrelsen (BUS) betragter det økonomiske resultat af regnskabsåret 2021, med et overskud på kr.
281.138 og med en balance på kr. 5.333.353, som tilfredsstillende. Overskuddet er hovedsageligt opstået som følge af
en værdistigning på kr. 257.172 af de investerede midler i værdipapirer.
Coronapandemien spillede også i vinteren 2021 ind med nedlagte aktiviteter i lokalforeningerne, og kurser på
landsplan måtte aflyses.
På trods af det, fik vi iværksat en medlemskampagne, og det lykkedes at få registreret flere medlemmer end året før.
Resultatet i 2021 er påvirket af følgende forhold:
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• Børnebussen blev optaget som projekt, hvilket medførte udgifter og indtægter hertil.
• Det lykkedes ikke at få etableret børnelejr i Jylland, så der er færre indtægter og udgifter til lejrvirksomhed end budgetteret.
• Der er kr. 42.800 mindre uddelt i initiativstøtte, dels pga. coronapandemien og dels fordi lokalforeningerne også har søgt penge i DUF’s Lokalforeningspulje.
• Volontør-studierejse til Ghana og konference i England blev aflyst pga. coronapandemien.
• Børn, spejder og ungdomsarbejdet har igen i år sparet i forhold til budgettet – i alt kr. 109.497.
• Medlemskampagnen kostede kr. 25.490.
EFBU har i 2021 modtaget støtte via udlodningsmidlerne på kr. 988.564. Beløbet er anvendt til foreningens drift,
herunder til lønninger, drift, ledertræning, støtte til lokalforeningerne og lejrvirksomhed, samt til dækning af udgifter i
forbindelse med årsmøde samt møder i udvalg og arbejdsgrupper m.v.
EFBU har i 2021 modtaget støtte via Folkeoplysningslovens § 44 stk. 1 til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. Tilskuddet til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse i 2021 var på kr. 24.409.
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REVISION
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A med nødvendige tilretninger.
Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende vurderings- og
afskrivningsprincipper, som er uændret i forhold til tidligere.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets
værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
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Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Målinger efter første indregning sker som beskrevet for
hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelse
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indkommer, mens omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som
finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
Driftsmidler
Driftsmidler måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på
balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af hensættelser
til imødegåelse af forventet tab.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominelle værdier.
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Årets resultat. ..............................................................................................................
Kursreguleringer tilbageført .......................................................................................
Afskrivninger tilbageført ............................................................................................

281.138
-257.172
43.854

Likviditet fra driften ...................................................................................................
Køb af driftsmidler .....................................................................................................
Køb af værdipapirer ....................................................................................................
Stigning i tilgodehavender ..........................................................................................
Fald i kortfristet gæld..................................................................................................

67.820
-93.750
-30.816
-5.442
-141.906

Likviditetsforskydning ................................................................................................
Likvide midler primo ..................................................................................................

-204.094
1.999.560

Likvide midler ultimo .................................................................................................

1.795.466
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2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

INDTÆGTER
Tilskud ....................................................................................................
Indtægter lejre og stævner ......................................................................
Renteindtægter........................................................................................
Kursgevinst .............................................................................................
Varesalg (spejderudstyr) .........................................................................
Gave .......................................................................................................
Projekt Børnebus indtægter ....................................................................

UDGIFTER
Udgifter lejre og stævner ........................................................................
Lederudvikling og volontører .................................................................
Initiativstøtte til lokalforeninger .............................................................
Partnerskaber ..........................................................................................
Internationale aktiviteter .........................................................................
Børn, spejder og ungdomsarbejde incl. Børnebus udgifter.....................
Børne- og Ungdomsstyrelsen og årsmøde ..............................................
Sekretariat/EFBU-konsulenter................................................................
EFBU-drift og IT ....................................................................................
Udgifter til International Mission ...........................................................

ÅRETS RESULTAT ............................................................................

Regnskab

Budget
(Ikke revideret)

1.012.973
218.844
30.907
257.172
0
2.578
205.442

1.025.000
270.000
2.500
0
2.000
0
0

1.727.916

1.299.500

253.507
30.147
57.200
41.000
12.655
221.497
30.858
657.256
142.658
0

320.000
108.500
100.000
60.500
81.000
112.000
54.000
652.500
116.500
10.000

1.446.778

1.615.000

281.138

-315.500
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RESULTATOPGØRELSE 2021
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31/12
2021

1/1
2021

ANLÆGSAKTIVER
Driftsmidler ............................................................................................
Værdipapirer ...........................................................................................

100.937
3.360.357

51.041
3.072.369

ANLÆGSAKTIVER I ALT ................................................................

3.461.294

3.123.410

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger .....................................................................
Skattekonto .............................................................................................
Tilgodehavende kontingenter .................................................................
Andre tilgodehavende .............................................................................
Mellemregning EFD ...............................................................................

14.932
28.635
550
32.476
0

43.757
13.935
6.450
1.785
5.224

Tilgodehavender i alt ............................................................................

76.593

71.151

Likvide midler
Kasse- og bankbeholdning......................................................................

1.795.466

1.999.560

Likvide midler i alt ...............................................................................

1.795.466

1.999.560

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....................................................

1.872.059

2.070.711

AKTIVER I ALT ..................................................................................

5.333.353

5.194.121
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31/12
2021

1/1
2021

EGENKAPITAL
Egenkapital primo ..................................................................................
Årets resultat overført .............................................................................

4.991.641
281.138

5.067.100
-75.457

EGENKAPITAL I ALT .......................................................................

5.272.779

4.991.643

GÆLDSFORPLIGTELSER
KORTFRISTET GÆLD
A-skat og AM-bidrag .............................................................................
ATP ........................................................................................................
Feriepengeforpligtigelse .........................................................................
Skyldige kontingenter til lokalforeninger ...............................................
Mellemregning EFD ...............................................................................
Diverse kreditorer ...................................................................................

30.843
3.581
24.493
300
1.165
192

56.901
3.113
68.983
53.575
0
19.906

Kortfristet gæld i alt .............................................................................

60.574

202.478

GÆLD I ALT ........................................................................................

60.574

202.478

PASSIVER I ALT.................................................................................

5.333.353

5.194.121
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Regnskab

Budget
(Ikke revideret)

1

Kontingent
EFBU’s samlede medlemstal for 2021 er 587 medlemmer,
hvoraf 539 er under 30 år.

2

Tilskud
Driftstilskud DUF ...................................................................................
§ 44-tilskud, Undervisningsministeriet ...................................................

988.564
24.409

1.000.000
25.000

Tilskud i alt ...........................................................................................

1.012.973

1.025.000

Indtægter lejre og stævner
Børnelejr Sjælland ..................................................................................
Teenlejr Camp Skyway ..........................................................................
Ship.........................................................................................................
Patruljedysten .........................................................................................

47.912
163.863
4.000
3.069

Indtægter lejre og stævner i alt ...........................................................

218.844

Udgifter lejre og stævner
Børnelejr Sjælland ..................................................................................
Teenlejr CrossRoadz ..............................................................................
Ship.........................................................................................................
Patruljedysten .........................................................................................

46.027
191.959
8.210
7.311

Udgifter lejre og stævner i alt ..............................................................

253.507

320.000

Lederudvikling og volontører
Volontørstøtte, 2-3 personer ...................................................................
Lederudvikling og bøger ........................................................................
Arrow lederskabskursus, 1-2 personer ...................................................
GLS-kursus .............................................................................................
MBL deltagerstøtte .................................................................................

20.000
1.422
8.725
0
0

40.000
10.000
8.500
30.000
20.000

Lederudvikling og volontører i alt ......................................................

30.147

108.500

3

4

5
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6

7

8

Budget
(Ikke revideret)

Initiativstøtte til lokalforeninger
Stenum, Brownsea Camp .......................................................................
Grindsted, ny legestue, legetøj ...............................................................
Grindsted, corona opstart........................................................................
Vanløse, sommerfest Lindenborg ...........................................................
Thisted, Girls Only .................................................................................
Vanløse, corona terrassevarmere ............................................................

7.100
20.000
5.500
10.000
9.600
5.000

Initiativstøtte til lokalforeninger i alt ..................................................

57.200

100.000

Partnerskaber
Sommerstævne .......................................................................................
KOB (BMK) ...........................................................................................
ULN (Brighter) .......................................................................................
MAXdag Rønne......................................................................................
Connect København ...............................................................................
Lovsangsband Stille Stunder ..................................................................
Konferencer m.m. ...................................................................................

0
5.000
7.000
20.000
0
6.000
3.000

10.000
15.000
7.000
20.000
3.500
5.000
0

Partnerskaber i alt................................................................................

41.000

60.500

Internationale aktiviteter
Repræsentation udland
Volontør studierejse Ghana ....................................................................
NBUKI-bestyrelsesmøde ........................................................................
Konference Norge ..................................................................................
Konference England ...............................................................................
Spejderledertræf udland..........................................................................

0
0
12.655
0
0

30.000
6.000
0
40.000
5.000

Internationale aktiviteter i alt .............................................................

12.655

81.000

This document has esignatur Agreement-ID: ee10daWMWhN247659056

Regnskab

17

Side 13

REVISION

9

Regnskab

Budget
(Ikke revideret)

502
3.638
10.000
0
145.718
23.438

5.000
10.000
5.000
10.000
0
0

183.296

30.000

0
0
1.386
31.301
-4.750
0
0

10.000
5.000
10.000
35.000
-5.000
4.000
3.000

27.937

62.000

264
0
10.000

5.000
5.000
10.000

10.264

20.000

Børn, spejder og ungdomsarbejde incl. Børnebus udgifter i alt .......

221.497

112.000

Børne- og Ungdomsstyrelsen og årsmøde
Møde, teambuilding og rejseudgifter......................................................
DUF, CUR, KOB og ULN møder ..........................................................
Gaver ......................................................................................................
Bestyrelsesforsikring ..............................................................................
EFBU-årsmøde .......................................................................................

11.704
2.671
1.788
4.973
9.722

30.000
7.000
2.500
4.500
10.000

Børne- og Ungdomsstyrelsen og årsmøde i alt ...................................

30.858

54.000

Børn, spejder og ungdomsarbejde incl. Børnebus udgifter
Børneområdet
Rejser og møder......................................................................................
Netværksmøder/inspiration ....................................................................
Materialer ...............................................................................................
Aktivitetstilskud lejre og stævne ............................................................
Projekt Børnebus udgifter.......................................................................
Projekt Børnebus, afskrivning ................................................................

Spejderområdet
Rejser og møder......................................................................................
Opstartspakke .........................................................................................
Lejrstøtte .................................................................................................
MS ledertræf, uddannelse og lederudvikling ..........................................
MS ledertræf, deltagerbetaling ...............................................................
Associering KFUM-spejderne ................................................................
PR og materialer .....................................................................................

Ungdomsområdet
Rejser og møder......................................................................................
Inspiration, materialer og kurser .............................................................
Aktivitetstilskud lejre .............................................................................

10
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12
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Regnskab

Budget
(Ikke revideret)

Sekretariat/EFBU-konsulenter
Løn og pension. ......................................................................................
Kørsel .....................................................................................................
ATP og fællesbidrag ...............................................................................
Kontorhold..............................................................................................
Husleje ....................................................................................................
Medarbejder uddannelse .........................................................................

588.754
16.806
4.915
24.005
18.000
4.776

565.000
20.000
2.500
30.000
20.000
15.000

Sekretariat/EFBU-konsulenter i alt ....................................................

657.256

652.500

EFBU-drift og IT
Kontingenter DUF, CUR, GLS og Rock Solid m.m...............................
IT m.v. ....................................................................................................
Medlemskampagne .................................................................................
Webhotel og domæneregistrering ...........................................................
Forsikringer ............................................................................................
Revisor....................................................................................................
Renteudgifter ..........................................................................................

13.095
37.000
25.490
6.185
11.813
40.000
9.075

21.000
20.000
0
1.500
14.000
60.000
0

EFBU-drift og IT i alt...........................................................................

142.658

116.500

31-12-2021

31-12-2020

Driftsmidler
Kostpris primo ........................................................................................
Årets anskaffelser ...................................................................................

61.250
93.750

0
61.250

Kostpris ultimo .......................................................................................

155.000

61.250

Afskrivninger primo ...............................................................................
Årets afskrivninger .................................................................................

10.209
43.854

0
10.209

Afskrivninger ultimo ..............................................................................

54.063

10.209

Driftsmidler i alt ...................................................................................

100.937

51.041
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Ad pkt. 3b
Note

Budget 2023

Indtægter

Tilskud DUF
Indtægter lejre og stævner
Renteindtægter
Varesalg (spejderudstyr)
Projekt Børnebus indtægter
Kursgevinst

Udgifter:

1
2
3
4
5
6
7

Udgifter lejre og stævner
Forenings- og lederudvikling
Initiativtøtte til lokalforeninger
Partnerskaber
Internationale aktiviteter
Børn, Spejder og Ungdomsarbejde
Børne- og Ungdomsstyrelsen + Årsmøde
Sekretariat
EFBU drift og It
Udgifter til international mission
Årets resultat:

1.025.000
300.000
321.500
1.646.500

350.000
236.000
100.000
46.500
68.000
517.000
56.000
711.000
217.500
10.000
2.312.000
(665.500)

Noter til regnskab/budget
Note 1 - Lederudvikling og volontører
Volontørstøtte, 2-3 personer
EFBU Børne- og Ungdomskonsulent
Tilskud til Børne- og Ungdomskonsulent
Lederudvikling og bøger
Arrow lederskabskursus, 1-2 personer
BMK deltagerstøtte
Børns Åndelighed og Tro kursus

Note 2 - Partnerskaber
Sommerstævne
KOB (BMK)
ULN (Brighter)
MAXdag Rønne
Connect København
Lovsangsband Stille Stunder
Konferencer
Note 3 - Internationale udgifter
Repræsentation udland
Volontørrejse Grønland, Ghana, Rumænien, Thailand
NBUKI bestyrelsesmøde
Konference Norge
Konference England
Spejderledertræf udland
IFFEC
Internationale udgifter i alt
Note 4
Børnearbejdet
Rejser og møder
Netværksmøder/inspiration
Materialer
Aktivitetstilskud til lejre og stævne
Projekt Børnebus udgifter inkl. løn

40.000
360.000
(180.000)
10.000
6.000
236.000

5.000
7.000
20.000
3.500
6.000
5.000
46.500

30.000
8.000
30.000
68.000

5.000
10.000
10.000
10.000
400.000
435.000
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Spejderarbejdet
Rejser og møder
Opstartspakker
Lejrstøtte
MS Ledertræf, Uddannelse og lederudvikling
MS Ledertræf deltagerbet.
Associering KFUM-Spejderne
PR og materialer
Ungdomsarbejdet
Rejser og møder
Inspiration og kursus
Akt.tilskud til lejre
Børn, Spejder og Ungdomsarbejdet i alt:
Note 5 - Børne- og Ungdomsstyrelsen
Møde, teambuilding og rejseudgifter
DUF, CUR, KOB, ULN møder mm.
Gaver, blomster, mm.
Bestyr.forsikring
EFBU årsmøde
Note 6 - Sekretariat
Løn + pension
Kørsel
Barsel.dk, ATP, mm.
Kontorhold (tlf.,møder,gebyrer,porto,mm)
Kontorleje
Medarbejderuddannelse
Note 7 - EFBU drift og IT
Kontingenter DUF, CUR, GLS, Rock Solid, mm.
IT, Winkas, Nets, Zoom, Microsoft, mm
Bærbare Pc'ere sekretariat
Medlemskampagne
PR Reklame
Webhotel og domæneregistrering
Forsikring: Erhvervsløsøre, arb.skade, rejse
Revisor
Renteudgifter

10.000
5.000
10.000
35.000
(5.000)
4.000
3.000
62.000
5.000
5.000
10.000
20.000
517.000

30.000
7.000
3.500
5.500
10.000
56.000

600.000
25.000
6.000
30.000
20.000
30.000
711.000

36.000
35.000
20.000
30.000
5.000
6.500
15.000
60.000
10.000
217.500
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