
Aarhus Tigers Cheerleaders

Forudsætninger til forslag til budget 2020:

Indledende bemærkninger:

Nærværende budget er udarbejdet i halvårsintervaller, da en sæson går på tværs af to regnskabsår. 

Herved er det muligt at se på et samlet budget for en hel sæson.

Der er budgetteret med et underskud, der svarer til udgiften til supplering af uniformer, der var 

budgetteret i 2019, men som først er blevet bestilt/betalt i starten af januar 2020. 

Pr. 1. februar 2020 forventes det, at klubbens afholdelse af DM 2020 vil give et samlet overskud på 

ca. 140.000 kr. og dermed et samlet årresultat for 2020 på ca. 113.000 kr. i overskud. 

Ledelsen foreslår, at overskuddet ikke disponeres på nuværende tidspunkt, særligt henset til det 

arbejde med at afsøge mulighederne for egne lokaler. Hvis egne lokaler skal realiseres i løbet af 

2020 eller 2021 vil der forventeligt være behov for at afholde engangsudgifter i relation hertil. 

Forecast for 2021 baseres i et vist omfang på budgettet for 1. halvår 2020.

Indtægter:

Budgettet er udarbejdet på baggrund af aktuelle kontingentsatser for sæsonen 2019/20 samt forslag 

til nye kontingentsatser for sæsonen 2020/21. Der er endvidere indlagt forudsætninger om antal 

udøvere på hvert hold. Det skal bemærkes, at der forventes oprettet 3 hold mere i sæson 2020/21 

end ved starten af sæson 2019/20. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om der vil være 

mulighed for at oprette et cheerdance-hold. 

Der budgetteres med forventede indtægter fra deltagerbetaling. Afhængigt af hvor konkurrencerne 

afholdes, vil deltagerbetaling og dermed indtægterne kunne variere. Disse modsvares dog af 

tilsvarende ændringer i udgifter til deltagelse i det pågældende stævne.

Der budgetteres ikke med indtægter fra salg af merchandise. Der budgetteres heller ikke med 

udgifter til køb af merchandise. Det forudsættes således, at køb og salg balancerer over tid.

Udgifter:

Som tidligere år ønsker ledelsen at tilskynde holdene til at arbejde mod kvalifikation til deltagelse 

ved EM. Der er indregnet et tilskud på kr. 500,- pr udøver for hold, der tager til EM. Tilskuddet 

kommer til udbetaling som tilskud til den del af betalingen efter arbejdsindtægter og sponsoreter, 

der overstiger kr. 2.500,

Kontingentopkrævning:

Opkrævning af kontingent i 4 rater fortsættes - henholdsvis 20/8, 1/11, 1/1 og 1/3 for at tilgodese en 

fordeling af kontingentbetalingen over sæsonen.
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