Køreplan til Grupperådsmøde, 8. april 2021
Kære alle,
Efter mange overvejelser er vi kommet frem til, hvordan vi kan afholde det udskudte, årlige
grupperådsmøde på en måde, som vi både kan være trygge ved, men som samtidig understreger,
at det er spejderarbejdet, vi samles om. I inviteres derfor til at deltage i Grupperådsmødet hos
Pionererne,
torsdag den 8. april 2021 klokken 17:30
Mødet foregår som en kombination af virtuelt og fysisk møde. Den formelle del af
grupperådsmødet gennemføres på Zoom, men I er alle inviteret til at deltage enten virtuelt
hjemmefra, eller ved fremmøde ved bålhytten i Vejstrup Ådal.
Hvis I vælger at møde op fysisk, bedes I medbringe et krus, da der vil være kaffe/the med lidt sødt
ved siden af til at holde blodsukkeret oppe med. Den sædvanlige aftensmadsservering må vente til
restriktionerne er løftet �. I bedes også medbringe en device som I kan køre Zoom-mødet på;
enten en telefon, I-pad eller lignende. I værste fald kan I ringe ind til mødet, så I behøver ikke at
have Zoom for-installeret mv.
Nedenfor finder I de dokumenter, som vi skal bruge til grupperådsmødet. Indkaldelsen blev sendt
ud den 18. marts, men vi har hørt, at nogle ikke har fået den via medlemsnetværket. Det beklager
vi, så den er også vedhæftet en gang mere, for en sikkerheds skyld.
Og selve mødet?
Det finder I her:

https://syddanskuni.zoom.us/j/6145651734
Eller hvis det ikke virker: Pr. telefon: +45 32 70 12 06 eller +45 32 71 31 57 eller +45 32 72 80 10
eller +45 32 72 80 11 eller +45 47 37 25 75 eller +45 89 88 37 88
Meeting ID: 614 565 1734

Det burde næsten ikke kunne gå galt.

Vel mødt!
På bestyrelsens vegne
// Kristina
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Skårup, 18. marts 2021

Kære spejdere, ledere, bestyrelse og
forældre!
I indkaldes hermed til det årlige grupperådsmøde i Pionererne.
8. april 2021,
Cirka sidst på dagen eller først på aftenen indtil ikke alt for sent
Helt hvordan og hvornår afventer diverse udmeldinger ift. hvad vi må og ikke må. Hvis det bliver
en digital forestilling, starter vi klokken 19. I bedste fald kan vi mødes fysisk. I så fald starter vi nok
lidt før, enten klokken 17 eller 18 afhængigt af, om vi må mødes inde eller ude eller … så vi
opfordrer til, at I reserverer kalenderen allerede fra sidst på eftermiddagen. Vi skal nok melde
endeligt ud så snart, vi kan.
Grupperådsmødet er vores årlige “generalforsamling”. Det er her, du kan få indflydelse på
gruppen og hvordan den arbejder. Det er også her, vi vælger vores bestyrelse og personer til at
repræsentere os i forskellige sammenhænge.
På Grupperådsmødet skal vi igennem en “Dagsorden ifølge Korpsets love”. Den kan du finde
nedenfor. Den er cirka lige så kedelig at læse, som sådan noget plejer at være. Så hvis vi
oversætter den lidt, drejer det sig om at vi skal have en god snak om, hvad vi laver med jeres
unger, hvad vi godt kunne tænke os at lave med jeres unger i fremtiden, samt hvordan det passer
ind i den store rammefortælling om, hvem vi gerne vil være og hvad det er for nogle værdier, vi
gerne vil give videre til jeres børn og unge mennesker. Nå, ja, og så en lille smule om, hvordan vi
får råd til det.
Vi vender tilbage med mere information og mere materiale inden påskeferien, når det står lidt
klarere for os, hvordan landet ligger.
På bestyrelsens og gruppeledelsens vegne
Kristina Siig
Bestyrelsesformand
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§ 13.
Dagsorden – grupperådsmøde
1. Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde skal mindst omfatte:
a. valg af dirigent og referent.
b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har
gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.
c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
d. behandling af indkomne forslag.
e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for
indeværende år
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent
f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5
g. valg til bestyrelsen, under hensyntagen til § 14, stk. 4, af:
1. bestyrelsesformand
2. kasserer
3. unge
4. ledere, herunder mindst en gruppeleder
5. forældre
6. evt. søkyndigt medlem jf. § 22, stk. 2
7. suppleanter
h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
i. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet
j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.
k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.
l. eventuelt
2. Såfremt gruppens hjemstedskommune ikke er besluttet på et tidligere grupperådsmøde,
skal det sættes på dagsordenen.
3. Dagsordenspunkterne om valg til bestyrelsen, jf. stk. 1, litra g, behandles kun, når der er
nogen på valg.
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Bilag til dagsordenen punkt 1.b.

Beretning fra Gruppelederen Pionererne 2020
Kan man afholde en beretning om spejdergruppen Pionererne 2020, uden at sige Corona…. Jeg kunne
prøve, men nu er det gjort.
Vi kunne ikke rejse til Norge på fælles sommerlejr som ellers planlagt gennem flere år. Grænsen var ganske
enkelt lukket.
Vi tog i stedet til Fur, på formandens sommerhus grund og fik så meget andet godt med hjem.
Jeg synes der at båndene blev styrket mellem de forskellige grene (klan – ledere, trop og junior især).
Klanen lavede en del aktiviteter for ledergruppen, mens børnene var på heik. Junior-spejderne fik en
heikoplevelse med troppen, man kan høre fortsat, præger dem og gav dem blod på tanden for at skulle
rykke op i troppen nu denne sommer.
2020 var et år med meget afsavn – også i ledergruppen. Det blev os tydeligt, at et kerneelement i
ledergruppens ”succes” er vores gensidige uformelle fællesskab. Vi opdagede at vi har brug for at have
perioder mellem den konkrete praktiske planlægning og organisering, hvor vi kan grine, hygge og tanke op
på den gode energi. I dette år har vi ikke kunne tage i sommerhus på ledertur eller på gruppetur i det hele
taget, så vi opfandt lederbålet, som er udover de tilbagevendende ledermøder ca. hver 6 uge. Hver den
første mandag i måneden mødes dem som trænger til uformel, hyggelig og løs samvær omkring et bål….
Vi får så faktisk også lige gjort lidt koordinering og planlægning, således fik vi også dette år kastet os ud i at
lave en post på Apokalypseløbet, selvom selve løbsafviklingen af Apokalypseløbet i år var viatuel. At lave
post for tropsspejder fra hele landet på dette adventure fantasiramme-løb, synes jeg bringer os som
ledergruppe tæt på spejder-ideen i praksis. Det er en dag hvor vi leger, bruger fantasi og er i en ramme
hvor vi, for at få det til at spille - som vi gør – skal være super gode til at gribe hinandens ideer, ride med på
de bølger andre laver, have ja-hatten på og sige mere ja end nej. Det er sjovt og giver sammenhold. Også i
år blev det en post og et produkt vi kan være stolte af. Tak til lederne for at lege med og også række ud
over egen spejdergruppe.
Et af de ledermøder der for 2020 står mig klarest og tydeligt, er er fra efteråret, hvor vi brugte en 1 times
tid på at sætte ord på de fælles værdier vi synes kendetegner Pionererne. Det var ikke bare en tom snak om
hvad vi tænkte vi som spejdergruppe burde indeholde, nej det var faktisk taget ud fra hvad vi hver især
oplevede når vi var spejder(leder) her.
Et af de helt gennemgående ord her var FÆLLESSKAB! Og hvordan oplever lederne og spejderbørn så
fællesskab i Pionererne. Jo det blev nævnt over en bred linje at Spejdergruppen Pionererne er kendetegnet
ved; tillid og tiltro til hinanden, at vi har gensidig respekt over for hinanden og vi ser hinandens
forskellighed som en væsentlig og vigtig styrke. Vi kan forskellige ting og kan søge hjælp hos andre til det
som ikke er ens personlige styrke. Her er rummelighed og diversitet. Vi ser hinandens kompetencepotentiale og giver plads til at det kan udfolde sig. Samtidig – og mindst lige så vigtig oplever lederne at det
er SJOVT at være leder i Pionererne. Spejdergruppen er kendetegnet ved sjov, spass, humor og plads til
uformelle rammer. Det gives også videre til spejderbørnene.
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Endnu en gang er det en stolt gruppeleder der kan aflægge beretning for ledergruppen og Pionererne som
helhed også for år 2020.

Spejderhilsner Lene Krogh-Nielsen
PS: Medlemstallet er vist igen stigende efter et vinterdyk der var lidt ekstra dybt som følge af nedlukningen.
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Bilag til dagsordenens punkt e.1.

Pionerernes udviklingsplan 2020-2022
Vores gruppe arbejder stadig under Holdård, Enkelhed og Ambitioner bundet sammen af Ledelse.
Dette er et sammenskriv af Pionerernes lokale udviklingsplan og Pionerernes aktiviteter og tolkninger af
Det Danske Spejderkorps overordnede Udviklingsplan.
Pionerernes Lokale udviklingsplan er udarbejdet ud fra temaerne: Rammer, Medlemmer og indhold.
Det Danske Spejderkorps Udviklingsplan har overskrifterne: Modige Børn og Unge, Urban Scouting, Flere
ledere, Bæredygtighed i Børnehøjde

Rammerne:

Skal være gode og naturskønne.
Vi vil arbejde frem mod at vi inden 2024 har et nyt madpakkehus og udendørs ”læringslokale” stående på
grunden i Vejstrup. Projektet skal hovedsageligt finanseres med fondsmidler.

Medlemmerne:
FLERE BØRN
Vi har stabiliseret os med de voksne vi er – vi er nu klar til at være flere børn.
Alle aldersgrene kan øges, men især ønsker vi vækste i alderen 10-16 år, dette vil gøres via flere
UDADRETTEDE og PR-orienterede aktiviteter.
DET SKAL VÆRE SJOVT AT VÆRE LEDER – DET KRÆVER ENKELTHED OG OVERSKUELIGHED I DET PRAKTISKE
OG MASSER AF SAMMENHOLD OG HOLDÅND.
Årshjul
Forløbsprojekter i ledergruppen
Bruge hjemmeside-kalenderen mere
Vi skal være samlet hele gruppen mindst x2 om året
Sct Georgsdag
Sov Ude
familieweekendtur
Jf. DDS’s samlede udviklingsplan 2020-2024
MODIGE BØRN OG UNGE
Mod <-> trygge rammer hænger sammen
Hurtigere lære sig selv at kende, det kan gøres gennem alsidige og forskellige aktiviteter
Fokus på og Værdsæt relationsarbejdet
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Anerkend det enkelte individ
”ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det mere”
Tilpas aktiviteter til gruppen.
Jf. DDS’s samlede udviklingsplan 2020-2024
FLERE LEDERE
Den enkelte leders egen behovspyramide først – ingen skal brænde ud
Lederfællesskabet skal styrkes
Flere ledere på kursus sammen
Gør gruppeassistentfunktionen automatisk
Senior med til alm ledermøder, lederarrangement – det skal gøre overgangen til leder nemmere.
Arrengement for børn SAMTIDIG med ledertid
3 ledere pr gren
Lærke, Caroline og Johanne
Ledertur mindst x1 om året.
Lederrekruteringsplan/ark
Apokalypsepost

Indholdet:

Vi arbejder fortsat med hovedfokus og tanke for spejderideen som helhed fra yngste til ældste medlem.
Jf. DDS’s samlede udviklingsplan 2020-2024
BÆREDYGTIGT I BØRNEHØJDE
Forbrugsfesten skal bremses.
Vi vil fremadrettet købe godt bæredygtigt grej af god kvalitet til gruppen og vil opfordre til
det samme personligt.
Der kan oprettes grej-bytte/salgscentral.
Transport
Enetransport skal gøres til fællestransport
Tænk globalt køb lokalt (evt økologisk)
Brug kun det brænde du skal (Sudan komfur)
Bæredygtigt-genbrug-genanvendelse
Tidligere generationers materialevalg må gerne ”gentænkes” og gøres til nye vaner.

Jf. DDS’s samlede udviklingsplan 2020-2024
URBAN SCOUTING
Spejdermetoden – dvs måden vi laver aktiviteter på er i fokus.
Spejd alle vejne- spejd alle steder.
Vi leger med rammerne – ”by vs. Natur”
Vi ser ind i andre samfundsog verdens tiltag der minder os om spejdermetoden og dermed gør os skarbere
på hvad ”Spejder” er. Her har vi bl.a fundet FN Verdensmål og lærer gennem leg om dem.
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Troppens beretning 2020
Vi startede året for fuld damp og intetanende om, hvad der ville ske i
marts. I forbindelse med forberedelserne til vores norgestur, skulle vi
arbejde med førstehjælp og kuldebehandling. Vi passede det derfor
sammen med mærket: “Det kolde gys”. Her lavede vi førstehjælp,
livredning i Svendborg Svømmeland og sluttede det hele af med en
vinterhike. Hiken var selvfølgelig træning til sommerlejren, men ud over
at gå og spise frysetørret mad, så vinterbadede vi og byggede en
hjemmelavet sauna og sov i shelter.

Den 11. marts kom udmeldingen, at alle spejderaktiviteter var aflyst, og vi gik derfor i
tænkeboks for at finde ud af, hvad vi så kunne lave. Tænk sig, at man kunne lave virtuel
undervisning og spejdermøder… men sådan blev det, og onsdag den 25.marts startede vi
op med online trops- og patruljemøder.

Jubii! Efter to måneder uden at have været fysisk sammen, kunne vi starte den 13. maj
igen. Vi prøvede at lave aktiviteter, med afstand, men det vigtigste var, at vi var sammen.
Den 17. juni havde vi sidste spejdermøde inden sommerferien. Vi sagde farvel til
Immanuel og Ida, der skulle starte på efterskolen og uddannelse.
.
Rejserestriktionerne var desværre sådan, at vi måtte aflyse vores sommerlejr til Norge…
Men heldigvis arbejdede vi hurtigt, og fik planlagt en tur til Fur. Det var rigtig god tur for
både store og små.

Efter sommerferien rykkede Samuel op i troppen, så vi nu var 5
spejdere.
Vi startede på mærket “Triple Challenge”, hvor vi skulle lave
aktiviteter til lands, til vands og i luften. Vandaktivitet foregik som en
sejltur ud for Lundeborg Havn i Simons båd “CLEO”.

Aktiviteten til lands foregik Hallindskoven, hvor vi lavede et lille adventurerace.
Aktiviteten i luften klarede vi med en klatre- og svævetur i Gorilla Park!

Frem mod jul fik anden bølge af corona fat, så vi viste samfundssind og holdt et virtuelt
juleafslutningsmøde.
Troppen har hele året arbejdet med tropsmøder med ledere hver anden gang og
patruljemøde uden ledere hver anden gang. Vi har på den måde stort fokus på “børn
leder børn”, medbestemmelse og patruljeliv. En gang i mellem holder vi bøffelmøde, hvor
patruljeleder og patruljeassistent kan planlægge og sparre med lederne. Vi er næsten
altid ude og bygger aktiviteterne på friluftsliv og learning by doing.

Pionererne
Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020 - 31-12-2020)
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Underskrifter 2020

Kristina M. Siig
Bestyrelsesformand

Christina Kaysen
Gruppeleder

Lene Buch Krogh-Nielsen
Gruppeleder
Leder i Bestyrelsen

Bendt Rossander Sørensen
Gruppekasserer

Emilie Malmmose
Bestyrelsesmedlem

Ida Marie Dalhede
Bestyrelsesmedlem

Immanuel Jeppesen
Bestyrelsesmedlem

Marie Hjarnø Nyholm
Andersen
Bestyrelsesmedlem

Per Hansen
Bestyrelsesmedlem

Simon Olesen
Bestyrelsesmedlem

Sofie Friis Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Agnete Snitker
Leder i Bestyrelsen

Birgitta Riis
Leder i Bestyrelsen

Tom Acker
Leder i Bestyrelsen
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Pionererne

Udskrevet: 05-01-2021

Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020 - 31-12-2020)

Revisor erklæring
Revisionen har revideret regnskabet for Pionererne for regnskabsåret 01-01-2020 – 31-12-2020
Foreningens ledelse har ansvaret for regnskabet. Revisors ansvar er på grundlag af revisionen at afgive en konklusion om regnskabet.
Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, tilrettelagt og udført med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed
for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Under revisionen er påset, at reglerne i Folkeoplysningsloven og – bekendtgørelsen samt kommunens tilskudsregler er overholdt.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der understøtter de i tilskudsregnskabet anførte beløb og oplysninger.
Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har
udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav samt
kravene i kommunens retningslinjer.

Henrik Werner Jørgensen
Grupperevisor
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Pionererne

Udskrevet: 05-01-2021

Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020 - 31-12-2020)

Resultat 2020
Konto

Sum

Forrige år

Budget 2020

Budget 2019

1000 Medlemskontingent

28.537,18

44.866,62

42.000,00

41.000,00

1010 Lokaletilskud

33.747,00

38.641,00

29.000,00

28.000,00

5.520,00

6.875,00

5.500,00

5.500,00

1012 Kursustilskud

750,00

13.655,75

5.000,00

2.000,00

1013 Andre offentlige tilskud

181,25

4.000,00

0,00

0,00

3.395,00

8.028,35

0,00

0,00

10,00

1.136,90

0,00

0,00

0,00

4.263,40

0,00

0,00

28.863,95

96.368,21

15.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

1998 Indtægter

101.004,38

217.835,23

101.500,00

86.500,00

2000 Korpskontingent

-16.800,00

-16.952,00

-18.000,00

-18.000,00

-550,00

-580,00

600,00

-600,00

2020 Ture og lejre

-20.420,94

-18.771,03

-50.000,00

-10.000,00

2030 Arrangementer og aktiviteter

-11.708,39

-20.543,10

-10.000,00

-10.000,00

-750,00

-15.485,00

-8.000,00

-5.000,00

2045 Transportudlign.

-4.025,64

-498,79

0,00

0,00

2050 Administration

-3.023,00

-2.000,58

-2.500,00

-2.500,00

2070 Lokaleleje

-13.830,00

-1.420,00

-3.000,00

-10.000,00

2072 Skatter, afgifter, forsikringer

-15.216,85

-15.589,47

-16.000,00

-15.000,00

2073 Vedligeholdelse og rengøring

-12.561,01

-4.811,34

-3.000,00

-3.000,00

-8.129,67

-6.278,70

-7.000,00

-10.000,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

-23.636,70

-60.489,44

0,00

0,00

2998 Udgifter

-130.657,20

-163.419,45

-116.900,00

-84.100,00

2999 Resultat

-29.652,82

54.415,78

-15.400,00

2.400,00

1011 Aktivitets-/medlemstilskud

1020 Ture og lejre
1030 Arrangementer og aktiviteter
1040 Gaver/støtteforening
1050 Diverse indtægter
1052 Julekalender-lodsedler

2010 Divisionskontingent

2040 Kurser

2074 Opvarmning og belysning
2080 Renter
2090 Diverse udgifter

http://www.pionererne.dk
Side:

4

/

5

Pionererne

Udskrevet: 05-01-2021

Resultatopgørelse 2020 (01-01-2020 - 31-12-2020)

Balance 2020
Konto

Balance

Forrige år

3000 Nordea forening

36.610,89

36.666,34

3010 Nordea kontigent

27.197,53

53.113,79

-671,67

-671,67

83.488,04

52.910,86

3060 Inventar og materiel

158.620,00

158.620,00

3070 Hus, hytte og grund

598.970,00

598.970,00

3080 Debitorsamlekonto

-91.751,81

-57.493,52

3998 Aktiver

812.462,98

842.115,80

4050 Formue

812.492,98

842.145,80

-30,00

-30,00

4998 Passiver

812.462,98

842.115,80

4999 Balance

0,00

-0,00

3030 Tilgodehavende kontingent
3035 Kortbetalinger

4080 Kreditorsamlekonto
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Budget 2021
Kode

2021

Sammenlign med

Budget 2020

Varighed

01-01-2021 - 31-12-2021

Budget linier
Analyse
konto

Budgetposition

Forrige
budget

Forrige
realiseret

Budgetteret
beløb

Realiseret
beløb

Teoretisk
beløb

Procentdel

1000 Medlemskontingent

42.000,00

28.442,18

32.000,00

3.420,00

6.914,40

49,46

1010 Lokaletilskud

29.000,00

33.747,00

25.000,00

0,00

5.401,87

0,00

1011
Aktivitets-/medlemstilskud

5.500,00

5.520,00

5.500,00

0,00

1.188,41

0,00

1012 Kursustilskud

5.000,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1013 Andre offentlige
tilskud

0,00

181,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1020 Ture og lejre

0,00

3.395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1030 Arrangementer og
aktiviteter

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1040
Gaver/støtteforening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

28.863,95

25.000,00

0,00

5.401,87

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.000,00 -16.800,00

-18.000,00

0,00

-3.889,35

0,00

-550,00

-600,00

0,00

-129,64

0,00

2020 Ture og lejre

-50.000,00 -20.420,94

-25.000,00

0,00

-5.401,87

0,00

2030 Arrangementer og
aktiviteter

-10.000,00

-11.708,39

-12.000,00

0,00

-2.592,90

0,00

-8.000,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.025,64

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

-3.023,00

-3.000,00

-29,94

-648,22

4,62

2052 Regulering til
tidliger år

0,00

0,00

0,00

0,00

2060 Materiel

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

-1.080,37

0,00

1050 Diverse indtægter
1052 Julekalenderlodsedler
1060 Renter
2000 Korpskontingent
2010 Divisionskontingent

2040 Kurser
2045 Transportudlign.
2050 Administration

2070 Lokaleleje
2071 Prioritetsrenter
Analyse
konto
2072
Budgetposition
Skatter, afgifter,
forsikringer

600,00

-3.000,00 -13.830,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Forrige
Forrige
Budgetteret Realiseret Teoretisk Procentdel
-16.000,00 -15.216,85
realiseret
-16.000,00
0,00 -3.457,20
0,00
budget
beløb
beløb
beløb

2073 Vedligeholdelse og
rengøring

-3.000,00 -12.561,01

-3.100,00
-3.000,00

3.390,06
0,00

-669,82
-648,22

0,00

2074 Opvarmning og
belysning

-7.000,00

-8.129,67

-8.000,00

0,00

-1.728,60

0,00

2080 Renter

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2090 Diverse udgifter

0,00 -23.636,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.100,00

3.390,06

-669,82

2092 Julekalender lodsedler

