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Ledelseserklæring 

Bestyrelsen har godkendt årsrapporten for 2021 for Karlslunde Esport. 

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, så ledes at 

årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver  

pr. 31. december 2021, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1.januar 2021 til 31. december 2021. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Karlslunde d. 20. april 2022 

Bestyrelse: 

 

       

Jes Mølbak   Lars Sodemann   

  

 

           

Mark Folkenberg  Glenn Villemoes Holst Larsen 

              

 
    

Michael Winsløw 

 

 

Revisorpåtegning 

Jeg har gennemgået den af bestyrelsen udarbejdede årsrapport. 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

Karlslunde, den 20. april 2022 

 

 

     

Revisor – Henrik Saldern  
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Ledelsesberetning 
 

Årets resultat viser et overskud på kr.24.457.   

Karlslunde Esports egenkapital udgør pr. 31. december 2021 kr.67.458. 

 

Foreningens formål: 

 
Foreningens formål er at udbrede og fremme interessen for esport.  

Formålet er ligeledes at skabe gode rammer, med fokus på fællesskab og med de bedst 

mulige forhold til udøvelse af esport.  

Foreningen vil samtidig fremme sundhed og trivsel igennem fysisk aktivitet og 

håndhævelse af esportens etiske kodeks. 

 

Økonomisk beretning 2021 

 
Karlslunde Esport årsregnskab viser et overskud på 24.457 kr., hvilket er særdeles 
tilfredsstillende.  
 
Årets resultat har været præget af stor succes i tilskud- og fondssøgningen, som har gjort 
det muligt at fordoble antallet af PC setups i foreningen og sikre nødvendigt udstyr til 
afholdelse af LAN arrangementer og stævner i hal 1. Det har betydet en større fleksibilitet 
omkring træningstider og givet et grundlag for at vækste i antal medlemmer. 
 
For at vækste i antal medlemmer har der været fokus på at stabilisere træner situationen, 
hvilket er lykkedes godt i anden halvår af 2022, bl.a. som følge af indførslen af betaling af 
træner godtgørelse. Der er stadig behov for at få flere trænere og frivillige ind i foreningen. 
 
Alle hold har deltaget i DGI`s turneringer hvor Karlslunde Alpha blev DGI mester i CSGO 
2021, en imponerende præstation første gang vi deltog blandt de bedste E-sports 
foreninger i Danmark. 
 
På trods af Corona har foreningen afholdt LAN Party i august med ca. 50 deltagere og 
vores første CSGO turnering i oktober. Begge arrangementer var en stor succes med stor 
opbakning og god stemning. 
 
Karlslunde Esports egenkapital udgør pr. 31. december 2021 67.458 kr.  
 

 

Strategi for 2022  
 

Karlslunde Esport har en overordnet strategi om at få konsolideret driften af foreningen, 
således at rotation af trænere og medlemmer reduceres og der involveres flere frivillige i 
foreningens arbejde. 
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Herunder ses de vigtigste udviklingsområder for 2022 i foreningens under udvalg. 
 

Sportsudvalg 

Er åben for at starte nye spil op, men det kræver en afdelingsleder der vil drive det. 

CSGO 

• Elite holdet spiller både i DGI Ligaen og Power ligaen 

• Få skabt en stabil træner situation på alle hold 

• Start begynderhold så vi har 5 hold 

• Fortsætte den gode udvikling med lille udskiftning af spillere – og helst på 

begynderholdet 

• Uddannelse af trænere 

    FORTNITE 

• Få spillere til at blive på holdene 

• Få en stabil træner situation med inddragelse af forældrene 

• Begynd at streame fortnite 

Sponsorudvalg 

• Skal have fundet en frivillig der kan drive sponsor søgningen  

Aktivitetsudvalg 

• Ambitionen er at øge antallet af deltagere på LAN og stævne 

Teknikudvalg 

• Streaming i selvstændigt rum i et nyt setup 

• Få flere frivillige der kan streame 

• Få bruger login på PC 

• Løst problemerne på PC i mødelokale 1 
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Resultatopgørelse      

1. januar 2021 - 31. december 2021    

        

     2021  2020 

    Note kr.  kr. 

Indtægter:       

        

Kontingenter     69.870   68.499  

        

Greveordning    10.527   -    

        

Andre tilskud Greve kommune  69.000   2.995  

        

Sponsorer    25.945   47.119  

        

Arrangementer    9.474   8.700  

        

Tøjsalg     -     6.430  

        

Tilskud andre    53.000   49.500  

        

Indtægter i alt    237.816   183.243  

        

        

Udgifter:       

        

Medlemmer   1 -41.272   -21.225  

        

Kontingenter   2 -2.705   -    

        

Administrationsomkostninger 3 -6.108   -3.429  

        

Klubliv    4 -617   -15.270  

        

Vedligeholdelse   5 -161.745   -100.124  

        

Renter    6 -912   -154  

        

Udgifter i alt    -213.359   -140.202  

        

        

ÅRETS RESULTAT   24.457   43.041  
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Balance 
pr. 31. december 2021 

   

   

         

     2021  2020  

    Note kr.  kr.  
AKTIVER        

         

Tilgodehavende    -  14.839  

        

Tilgodehavender i alt   -  14.839  

        

Spar Nord    91.630   68.821   

         

Likvide beholdninger i alt   91.630  83.660   

           
AKTIVER I ALT    91.630   83.660   

         

PASSIVER        

         

Egenkapital        

         

Saldo primo    43.041   -  

         

Årets resultat    24.457   43.041  

         

Egenkapital ultimo   67.498   43.041   

         

         

Forudbetalte kontingenter      -     -     

         

Tilskud        -     -     

         

Skyldige omkostninger   24.132   40.619   

         

Gæld i alt    24.132   40.619   

         

PASSIVER I ALT   91.630   83.660   
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NOTER       

     2021  2020 

     kr.  kr. 

Note 1 Medlemmer      

 Træner godtgørelse  -21.300   -    

 Arrangementer   -12.833   -7.680  

 Kurser    -     -5.390  

 Turneringsgebyr   -7.139   -8.155  

     -41.272   -21.225  

        

Note 2 Kontingenter      

 KIF Hovedforening  -2.275   -    

 Nødudgangen   -430   -    

 DGI    -     -    

     -2.705   -    

        

Note 3 Administrationsomkostninger    

 Telefon                  -     -    

 Porto og gebyrer   -1.625   -1.193  

 Kontorhold   -     -    

 Internet    -1.876   -1.431  

 Anskaffelser   -2.196   -805  

 Diverse    -411   -    

     -6.108   -3.429  

        

Note 4 Klubliv       

 Møder og generalforsamling  -417   -    

 Gaver og blomster   -     -    

 Diverse    -200   -15.270  

     -617   -15.270  

        

Note 5 Vedligeholdelse      

 Udstyr    -161.745   -100.124  

 Lokaler    -     -    

     -161.745   -100.124  

        

Note 6 Renter       

 Renteindtægter   -      -    

 Renteudgifter   -912    -154  

     -912    -154  
  



9 
 

 
Budget 2022        

         

    Budget  Resultat  Resultat 

    2022  2021  2020 

    kr.  kr.  kr. 

Indtægter:        

         

Kontingenter    72.000    69.870   68.499  

         

Greveordning   9.840   10.527       -    

         

Andre tilskud Greve kommune 5.000  69.000   2.995  

         

Sponsorer   20.000  25.945   47.119  

         

Arrangementer   -  9.474   8.700  

         

Tøjsalg    -  -     6.430  

         

Tilskud andre   -  53.000   49.500  

         

Indtægter i alt        106.840   237.816   183.243  

         

         

Udgifter:        

         

Medlemmer       -65.000   -41.272   -21.225  

         

Kontingenter   -2.640   -2.705   -    

         

Administrationsomkostninger -12.000   -6.108   -3.429  

         

Klubliv    -     -617   -15.270  

         

Vedligeholdelse   -10.000   -161.745   -100.124  

         

Renter    -     -912   -154  

         

Udgifter i alt   -89.640   -213.359   -140.202  

         

ÅRETS RESULTAT  17.200   24.457   43.041  

 


