Brøndby den 3. november 2021

Referat

ØU - møde
Mandag den 25. oktober 2021, kl. 18.00
Scandic Odense
Deltagere: Anker Nielsen, Poul Wrang, Troels Hansen, Allan Enevoldsen, Henrik M. Jacobsen Per Lauritsen.
Afbud: Ingen

Dagsorden (åben del)
Sager til beslutning
Punkt 1

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt uden kommentarer.

Punkt 2

Budget 2022 og prognose 2023 & 2024
Budget blev gennemgået for de enkelte poster.
Henrik Jacobsen gennemgik tallene for Kommerciel Afdeling for så vidt angår
salget og personaleudgifterne under hensyntagen til de tanker, der er om
fremtidig organisation. Der var en livlig debat – men ingen ændringer i budgetforslaget.
Landkamparrangementer blev ligeledes gennemgået nøje – og tallet godkendt.
Der var en snak omkring TV-honorar og de faktorer, som på sigt vil påvirke
denne indkomst. Der kunne dog ikke ændres på nuværende.
Finansieringsindtægterne blev lidt opjusteret i forhold til oprindeligt forslag,
idet historikken viste et lidt højere afkast. Afkastet er dog stadig realistisk i
forhold til ØU’s forventninger.

Samlede indtægter ligger herefter markant over såvel budget for 2021 som
årsestimat pr. 30.6.2021.
Under udgifterne var det især administrationsomkostningerne, som var årsag
til debat. Der var derfor fin forklaring på stigningen.
Møder og politisk virksomhed blev også drøftet – og budgettallet godkendt.
Med hensyn til spillerbonus er der i budget for 2022 valgt en lidt højere udgift
en normalt. Vi har gennem flere år budgetteret med 2 x sølvmedaljer – men i
budget 2022 er der også skelet til nettoudgiften ved de forskellige placeringer. Der er derfor budgetteret med 2 x bronze i stedet.
Alle budgetønsker fra de budgetansvarlige er indregnet i budgettet – dog
med undtagelse af et enkelt. Her har bestyrelsen endnu ikke godkendt de underliggende aktiviteter, hvorfor de ikke er medtaget i budget 2022.
De samlede udgifter ligger over budget 2021 og årsestimat pr. 30.6.2021 –
men stigningen er mindre end på indtægterne, hvilket naturligvis påvirker
budgettet positivt.
Budget udviser herefter et mindre underskud i 2022 og prognoserne for de
efterfølgende 2 år overskud.
ØU besluttede at indstille budgetudkastet for 2022 efter de foretagne tilretninger til bestyrelsen.

Sager til drøftelse/orientering
Punkt 3

Næste møde
Ingen dato fastsat for næste møde – der indkaldes, når der opstår et
behov.

Punkt 4

Eventuelt
Intet

Anker Nielsen / Per Lauritsen
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