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Inklusive budget forslag 2022 
 
 



Indtægter 2020 Resultat 2021 Resultat 2022 Budget

Kontingenter 2.194.728,75 2.645.043,25 2.600.000,00            

Greve Kommune oa. tilskud 393.462,63 455.129,12 450.000,00                

Netto sponsor indtægter 90.601,11 37.004,00 50.000,00                   

Andre netto indtægter (Fodboldskoler, 1-HS Kampe, T-Licens, klubhus etc.) 377.177,49 1.136.414,78 1.100.000,00            

Totale Indtægter 3.055.969,98 4.273.591,15 4.200.000,00

Udgifter

Herre Senior Elite 454.705,42 545.826,63                550.000,00                

Dame Senior Elite 75.107,90 22.981,34                   30.000,00                   

Børn og Ungdom 1.581.142,09 2.163.898,27            2.410.000,00            

Øvrige hold 43.900,00 2.427,50                      20.000,00                   

Fælles udgifter 545.441,82 721.364,94                980.000,00                

Facilitets og Tøj udvalgs udgifter 332.481,14 14.227,40                   30.000,00                   

Kommunikations udvalgs udgifter 7.940,00 24.433,60                   40.000,00                   

Økonomi / revision / administrations og bestyrelses udgifter 210.754,94 123.723,71                250.000,00                

Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) 10.197,63 11.624,98                   15.000,00                   

Totale Udgifter 3.261.670,94 3.630.508,37 4.325.000,00

Resultat -205.700,96 643.082,78                -125.000,00               

Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022
Aktiver Regnskab Regnskab Budget

Likvid beholdning 1.621.163,59            2.357.953,79            2.233.000,00            

Kontingent tilgodehavender 11.643,75                   12.108,49                   10.000,00                   

Øvrige tilgodehavender 58.416,66                   478.585,00                50.000,00                   

Aktiver i alt 1.691.224,00            2.848.647,28            2.293.000,00            

Passiver

Egenkapital 1.431.968,32            2.075.051,11            1.950.051,11             

Anden gæld 259.255,68                773.596,17                342.948,89                

Passiver i alt 1.691.224,00            2.848.647,28            2.293.000,00            

2020 Resultat, 2021 Resultat & 2022 Budget

Ultimo balance 2020, 2021 & 2022 Budget



Indtægter

Kontingenter -2.695.548,00

Kontingenter og gebyrer -2.779.778,00
Afskrivninger 84.230,00

Tilskud Greve Kommune -486.175,00

Medlemstilskud 350.669,00

Netto sponsor indtægter -132.228,00

Andre netto indtægter (Fodboldskole, arrangementer, DBU Licens, solidaritetspenge m.m.) -925.078,00

Totale Indtægter -4.239.029,00          

Udgifter

Herre Senior Elite 303.929,33                

Godtgørelser / Klubhverv 192.500,00
Hold & Spillerpleje 52.747,19
Materialeudgifter 58.682,14

Dame Senior Elite 35.683,50                   

Godtgørelser / Klubhverv 26.500,00
Hold & Spillerpleje 3.863,50
Materialeudgifter 5.320,00

Børn og Ungdom 2.330.835,78            

Lønninger/Godtgørelser / Klubhverv 1.975.957,80
Hold & Spillerpleje 204.002,40
Materialeudgifter 150.875,58

Øvrige hold 1.270,45                      

Godtgørelser / Klubhverv 0,00
Hold & Spillerpleje 1.270,45

Fælles udgifter 796.672,68                

Turneringsudgifter 535.702,47
Uddannelse og kursus udgifter 203.973,75
Hjælpefond 53.000,00
Øvrige udgifter 3.996,46

Materiale, Facilitets og Tøj udvalgs udgifter 25.239,57

Kommunikations udvalgs udgifter 14.794,04                   

Økonomi / revision / bestyrelses udgifter 162.818,85                

Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) 15.498,62                   

Totale Udgifter 3.686.742,82

Resultat -552.286,18

 

 

2022 Resultat





Regnskab 2022 – bemærkninger 
 
 
 
Greve Fodbold har i løbet af 2022 succesfuldt fortsat eksekveringen af den sportslige og organisatoriske 
udvikling efter den planlagte strategi. 
 
Greve Fodbold kan derfor i 2022 præsenterer et overskud på 552.286 kr. (mod et budgetteret underskud 
på 125.000 kr.), en egenkapital ultimo 2022 på 2.627.337 og en likvid beholdning på 2.377.984 kr., uagtet at 
aktivitets- og udgiftsniveauet, som planlagt, er blevet fastholdt og endda optimeret med en styrket fokus på 
børn og unge.   
 
Indtægterne i klubben androg i 2021 4.239.029 kr. (budget 2022 på 4.200.000 kr.) hovedsageligt fra 
kontingent indtægter og kommune tilskud - bestående af medlem-, talent-udviklingsstøtte og 
partnerskabsaftale.   
 
Generelt har vi fået trimmet arbejdsgang og nedbragt omkostninger på flere områder i den daglige drift, og 
vi har ligeledes været begunstiget af en økonomisk besparende partnerskabsaftale med FCK.  
 
Vi efterlod i 2022-budgettet også økonomisk råderum til pige-talentafdelingen ifm. krav forbundet med en 
potentiel DBU-licens inklusive transport omkostninger til at spille i landsdækkende rækker, som ikke blev 
fuldbyrdet. 
 
Vi har yderligere modtaget indtægter i forbindelse med transfer og kontraktindgåelser af tidligere Greve 
ungdomsspillere, hvor specielt Joachim Andersens skifte fra Sampdoria til Lyon samt yderligere hans skifte 
fra Lyon til Crystal Palace har bidraget betragteligt.   
 
De samlede udgifter androg i 2022 3.686.743 kr. (budget 2022 på 4.325.000 kr) og de største udgiftsposter 
har været: 

• Turneringsudgifter og stævner, herunder deltagelse i DBU- og DGI-turneringer, inklusive 
dommerhonorarer samt diverse gebyrer 

• Godtgørelser til trænere efter de af SKAT godkendte retningslinjer 
• Løn til sportsligt ansatte i mikro-, børne- og ungdomsafdelingerne 
• Løn til ansatte i klubadministration 
• Klubhvervsgodtgørelse 
• Uddannelses- og trænerkursus udgifter 
• Indkøb af tøj 
• Indkøb af træningsmaterialer og bolde 

 
Der arbejdes fortsat efter følgende koncepter og styring: 

• Kontingentsatser bliver fastlagt på generalforsamlingen 
• Kontingentrestancer accepteres ikke men vil medføre spærring til kamp, efterfulgt af spærring til 

træning og efterfølgende udmeldelse af klubben med kontingentrestance og blokeret 
spillercertifikat  

• Udmeldelse skal, for at opnå bindende virkning, ske skriftligt til træner eller holdleder samt 
til klubadministrationen inden henholdsvis den 1. januar eller inden den 1. august 

• Ved udmeldelse i løbet af en igangværende sæson er medlem fuldt kontingentpligtig for hele 
sæsonens kontingent og der refunderes ikke kontingent. 



• Fastsatte datoer for udbetaling af klubhverv og træner godtgørelser, som skal respekteres af alle 
parter 

• Rammer for klubhverv er følgende: 
o U5 modtager ikke klubhverv. 
o U6: En træner per 6 spillere modtager klubhverv 
o U7: En træner per 7 spillere modtager klubhverv 
o U8-U12: En træner per 8 spillere modtager klubhverv 
o U13-U14: En træner per 9 spillere modtager klubhverv 
o U15-U19: En træner per 10 spillere modtager klubhverv 
o Ungsenior, oldboys/girls og veteraner modtager ikke klubhverv 

 
Der er over året foregået en løbende ajourføring samt opdatering af medlemssystemet og netto kontingent 
indtægt var 2.695.548 kr. i 2022 (2.645.043 kr. i 2021). Der er i løbet af året afskrevet/hensat 84.230 kr. i 
udskrevet kontingent, der hovedsageligt skyldes udmeldelser af klubben i forbindelse med kontingent 
opkrævning af spillere, der var stoppet på deres respektive hold, men ikke blevet udmeldt af klubben i 
forbindelse med stop.  
 
Det samlede medlemstal i 2022 indberettet via det Centrale Forenings Register er opgjort til 1.846 
medlemmer (1.823 i 2021). 
 
Med resultatet for 2022 har klubben nu fortsat en sund og stabil økonomi, der danner basis for den videre 
sportslige udvikling af klubben og langsigtede investeringer heri. 
 
 
 
 
 

Opgørelse af medlemmer 2022 – DIF – Centralt Forenings Register 
 

 
 
 
 
 









 

 

 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

  

 

Årsrapporten for Greve Fodbold for 2022 er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt 

god regnskabsskik, jf. bogføringsbekendtgørelsen. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 
Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå 

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 

af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 

 

Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 

af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

 
 

Resultatopgørelsen 

 

Indtægter 

Indtægter omfatter indtægter fra kontingenter, tilskud og sponsorindtægter m.v., med fradrag af 

tilbageførte kontingentrestancer. Indtægter er indregnet i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.  

 
Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til træner og ledergodtgørelser, turnerings-

omkostninger, holdpleje og vask af spillertøj mv., samt distribution, salg, reklame, administration samt 

lokaler. 

 
Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 

 
 

 

  



 

 

Balancen 

 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til brug. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 

restværdier: 

 

    Brugstid Restværdi 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3 år 0% 

 

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre 

driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

 

Forudbetalte omkostninger 

Forudbetalte omkostninger indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger 

vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 
Gældsforpligtelser 

Gæld er indregnet til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 



Indtægter

Kontingenter 2.700.000,00

Kontingenter og gebyrer 2.775.000,00
Afskrivninger / udmeldelser 75.000,00

Tilskud Greve Kommune 400.000,00

Medlemstilskud 310.000,00

Netto sponsor indtægter 130.000,00

Andre netto indtægter (Fodboldskole, arrangementer, DBU Licens, solidaritetspenge m.m.) 650.000,00

Totale Indtægter 3.880.000,00            

Udgifter

Herre Senior Elite 520.000,00

Godtgørelser / Klubhverv 350.000,00
Hold & Spillerpleje 50.000,00
Materialeudgifter 150.000,00

Dame Senior 10.000,00

Børn og Ungdom 2.640.000,00

Godtgørelser / Klubhverv 2.215.000,00
Hold & Spillerpleje 200.000,00
Materialeudgifter 225.000,00

Øvrige hold 10.000,00

Godtgørelser / Klubhverv 5.000,00
Hold & Spillerpleje 5.000,00

Fælles udgifter 915.000,00

Turneringsudgifter 600.000,00
Uddannelse og kursus udgifter 240.000,00
Hjælpefond 50.000,00
Øvrige udgifter 25.000,00

Materiale, Facilitets og Tøj udvalgs udgifter 30.000,00

Kommunikations udvalgs udgifter 40.000,00

Økonomi / revision / administrations og bestyrelses udgifter 190.000,00

Andre udgifter (mellemregninger tidligere år, renter etc) 20.000,00

Totale Udgifter 4.375.000,00

Resultat -495.000,00

2023 Budget Oplæg



 
 
Budget 2023 – forudsætninger 
 
 
 
Økonomien i Greve Fodbold er overordnet sund og den etablerede egenkapital er tilstrækkelig til at sikre 
løbende drift af klubben. Der arbejdes efter, at klubbens egenkapital langsigtet skal være på cirka 500.000 
kr. Der vil derfor fortsat blive budgetteret med et underskud.  
 
Vi har et økonomisk råderum grundet vores egenkapital men vi vil udvise rettidig omhu og generelt altid 
være påpasselige i vores økonomiske forbrug. Vi iværksatte opbygningen af en driftsorganisation i 2021 
med målsætningen om at sikre en bæredygtig organisation med optimerede strukturelle rammer. Vi 
begynder ligeledes nu at kunne mærke den positive effekt, hvilket indebærer, at omkostninger er blevet 
trimmet, og at indtægtsgrundlag og investeringer er målrettet at kunne tilbyde et fair og ligeværdigt 
sportsligt produkt til vores medlemmer. 
 
Vi har i 2022 især haft fokus på at udbygge organisation og struktur for både talent- og breddemiljøet i 
klubben. Det vil fortsætte i 2023, hvilket betyder, at vi fortsat vil sikre, at løn og godtgørelser er målrettet 
personel, der dagligt hjælper aktivt med at implementere klubbens sportslige strategi på banerne til 
primær gavn for børn og unge mennesker. 
 
På nuværende tidspunkt har vi en personale normering på 1 i den administrative afdeling samtidig med at 
vi i december 2022 indgik aftale med regnskabsfirmaet Korsled-Rosenkilde for at sikre kontinuerlig 
professionel håndtering af bogføring og regnskab. 
 
Til at sikre pædagogisk og fodboldfaglig implementering af klubbens udviklingsfilosofi, træningsmetodik og 
spillestil har vi fuldtids- og deltids ansættelsesforhold med en nuværende normering på 3,5.  
 
Vi vil fortsat være i besiddelse af en fyldestgørende stab, der som minimum matcher kravene i vores to 
stjernet DBU Klublicens samt også gerne optimere yderligere med minimum en deltidsansættelse senest til 
sommer. På nuværende tidspunkt har vi i klubben tilknyttet: 
 

- Talentchef 
- Head of Coaching 
- 5 udviklingstrænere 
- Mental træner + psyk. studerende i praktikophold (sammen med FCK) 
- Analytiker 
- 2 fysioterapeuter 
- 2 målmandstrænere 
- Fysisk træner 
- Individuel træner 
- Rekrutteringsansvarlig 
- Scout 

 
 
På det strategiske plan arbejder vi kontinuerligt med optimering af tre udviklingsrum: Præstationsrum, 
optimeringsrum og relations-rum samt fire støttende udviklingsrammer (kontakt evt. 
afdelingsleder/udviklingstræner for uddybning): 



Koncept: Talent og -model altid i udvikling  
Vi vil sikre både menneskelig og sportsfaglig udvikling af vores fodboldspillere ved kontinuerligt at tænke 
innovativt og videreudvikle samt forbedre implementering af vores talentmodel til gavn for alle i klubben. 
 
Kærlig: Det motiverende miljø  
Vi vil tilbyde et værdibaseret holistisk udviklingsmiljø til alle børn og unge med ekstraordinær fokus på at 
sikre tilstedeværelsen af et udviklingsfundament med psykologisk tryghed, trivsel og glæde. 
 
Kompetence: Fra træner til læringsleder  
Vi vil have, at alle vores trænere er internt og eksternt veluddannede samt altid tager udgangspunkt i en 
anerkendende pædagogisk ledelsesstil og dagligt arbejder i sammenhæng med klubbens udviklingsfilosofi, 
træningsmetodik og spillestil. 
 
Kapital: Kommerciel bæredygtighed 
Vi vil drive en rentabel forretning samt sikre langsigtet bæredygtighed ved at udvise rettidig økonomisk 
omhu og primært foretage investeringer, der kan effektiviseres i praksis på banerne i tydelig sammenhæng 
med klubbens vision, mission og værdier. 
 
I 2023 arbejde vi med 12 fokusinitiativer, der primært har fokus på at styrke den individuelle spillers 
kompetencer,  forstærke og forbedre brug af data som værktøjer til indsigt, formidling og dialog samt 
effektivisering og kompetenceudvikling af trænere. 
 
 
 
 
Økonomisk vil vi fremadrettet stadigvæk efterlade råderum til omkostninger forbundet med uddannelse af 
alle trænere samt dækning af træneres udgifter til tøj og årets spillerfest/sommerfest. 
 
Vi vil prioritere råderum, således det er muligt at bidrage med økonomisk støtte til en tredje kunst/hybrid-
bane med et betragteligt beløb, hvis/når det kan lade sig gøre. 
 
Vi vil også ansætte yderligere en udviklingstræner til bredde-afdelingen og leder på nuværende tidspunkt 
også efter en ungdomskoordinator. 
 
Vi vil ligeledes prioritere opretholdelse og løbende forbedring af et udviklingstilbud og -niveau i 
talentafdelingen, som kan konkurrere og sammenlignes med en til to-stjernede københavnske og 
sjællandske fodboldklubber i DBUs licens system. 
 
Derfor hæves kontingentsatsen for alle i klubben. (For breddeafdelingen er det første forhøjelse siden 
2019). Det sker på baggrund af nævnte prioritering samt den nuværende økonomiske situation med 
stigende priser på turneringer, stævner, uddannelser, tøj, materialer og bolde samt udsigt til lavere 
medlems- og talenttilskud fra Greve Kommune.  
 
Det er ligeledes nødvendigt at hæve løn- og godtgørelsesomkostninger forbundet med rekruttering og 
fastholdelse af trænere, specialister og udviklingstrænere for at sikre normering og fornøden kvalitet. 
 
Budget for Greve Fodbold 2022 er lavet under nedenstående overordnede forudsætninger: 
 
 
 



Indtægter 
- Kontingent struktur forår 2022 2. halvår 

Talent U17-U19 2900 
Talent U13-U16 2650 
Talent U10-U12 2250 
P.O.V. +  1700 
Bredde  U10-Senior 1200 
Bredde  U8-U9 1150 
Bredde U6-U7 1100 
U5 begynder hold 650 
Ung-senior, oldboys/girls og 
veteran 900 
Børn til bold 400 
Fodbold Fitness 400 

 
 

- Medlemstal og fordeling på samme niveau som 2022 
 

- Kommunale tilskud nedsat med cirka 10-15 % sammenlignet med 2022 niveau  
 

- Sponsorindtægter fastlagt konservativt efter nuværende set-up 
 

- Andre netto indtægter inkluderer kun allerede kendte aktiviteter, som forventes fortsat i 2023 
 

- Ingen solidaritetsindtægter fra Joachim Andersen salg fra Sampdoria til Lyon (cirka 230.000 kr. 
årligt) 
 

- Fodboldskole indtægter på samme niveau som 2022 (på trods af større omkostningsgrundlag) – 
deltagelse på fodboldskole 2023 tilbydes til samme pris som i 2022 
 

- Færre indtægter til hjælpefonden grundet mindre overskud fra julekalendersalg og spillerfest 
sammenlignet med tidligere år 

 
 
Udgifter 

 
- Seniorhold spiller i samme række som nuværende  

 
- Talenthold spiller i samme rækker som nuværende 

 
- Fortsat optimering af den sportslige sektor ved blandt andet rekruttering af specialister og lønnede 

udviklingstrænere 
 

- Forhøjelse af klubhverv på 50% til 1.500 kr. årligt for trænere, der har været tilknyttet klubben som 
frivillig træner i minimum 12 måneder (træder i kraft for 2. halvår 2023) 
 

- Fortsat prioritering af intern samt ekstern uddannelse af trænere på alle niveauer 
 

- Optimering af styrkelokale og sundhedssektor i talentafdelingen 



 
- Prisstigninger på turneringer og sportslige arrangementer samt tøj, materialer og bolde m.m. 

 
- Optimering af databrug og -pakker med køb (og prisstigninger) inklusive årlige abonnementer af 

VEO, Better Coaching, Playermaker, Sideline, Catapult og Microsoft AI 
 

- Godtgørelse af klubhverv til bestyrelsen  
 

o 11.700 kr. årligt til formand og kasserer 
o 5.850 kr. årligt til øvrige bestyrelsesmedlemmer  

 
(bortfalder hvis bestyrelsesmedlem modtager anden form for godtgørelse fra klubben)  

 




