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Regnskab Regnskab Budget
Navn 2019 2020 2021
RESULTATOPGØRELSE  
Omsætning  
Kontingenter 1.600                100                    1.500                
Kontingenter foreninger 7.800                7.000                
Birkerød torvedage 2.175                -                     
Tilskud kommunen 20.000              20.000              15.000              
Omsætning i alt 31.575              20.100              23.500              
Omkostninger  
Arrangementer -                     5.000-                
Møder, gaver, blomster -                     1.000-                
Generalforsamling 2.208-                265-                    3.000-                
Medlemsskaber 150-                    650-                    500-                    
Andre udgifter -                     600-                    1.000-                
WEB side 10.650-              10.700-              11.000-              
Gebyrer og renter bank 980-                    1.178-                2.000-                
Omkostninger i alt 13.988-              13.393-              23.500-              
Resultat ordinær aktivitet 17.587              6.707                -                     
Kulturnat indtægter  
Tilskud kommunen 25.000              7.401                25.000              
Sponsorer -                     -                     5.000                
Kulturnat indtægter i alt 25.000              7.401                30.000              
Kulturnat udgifter  
Arrangementudgifter -                     3.000-                
Koda 5.312-                7.000-                
Trykning 11.043-              4.217-                10.000-              
Annonceudgifter 13.503-              3.184-                20.000-              
Anden kommunikation -                     
Kulturnat udgifter i alt 29.858-              7.401-                40.000-              
Kulturnat resultat 4.858-                -                     10.000-              

Årets resultat 12.729              6.707                10.000-              



 
 
 

Bestyrelsens påtegning 
 

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne. Efter vores 
opfattelse giver regnskabet et retvisende billede af Rudersdal Kulturparaplys 
drift og økonomi. 
 
Rudersdal den 28. april 2022 
 
 
 
Jack Otto Kristensen           Johnny Kofoed-Jensen 
Formand                               Kasserer 
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Lars Engsig Rasmussen       Kirsten Jordal 
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Balance 
 

 

AKTIVER 2.019                2020

Tilgodehavender  
Tilgodehavender 10.000              0
Tilgodehavender i alt 10.000              -                     

 
Likvide beholdninger  
Nykredit bank 130.283 117.265
Likvide beholdninger i alt 130.283 117.265
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 140.283 117.265
AKTIVER I ALT 140.283 117.265

 
PASSIVER  

 
EGENKAPITAL  

 
Overført overskud eller tab  
Overført overskud / tab, primo 86.996 99.725
Årets resultat 12.729 6.707
Overført overskud eller tab i alt 99.725 106.432
EGENKAPITAL I ALT 99.725 106.432

 
GÆLDSFORPLIGTELSER  
Skyldige omkostninger 40.558 10.833
GÆLD I ALT 40.558 10.833
B A L A N C E 140.283 117.265



 

Resultatopgørelse 
 

 

 
 

Revisionspåtegning 
 
Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for året 2020 for 
Rudersdal Kulturparaply. 
 
Den udførte revision 
Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper 
tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet 
overbevisning om at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under 
revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet 
grundlaget og dokumentationen for de I årsregnskabet anførte beløb og øvrige 
oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte 
regnskabspraksis og de udøvede skøn samt vurderet, om årsregnskabets 
informationer som helhed er fyldestgørende. 
 
Konklusion 
Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt I overensstemmelse med 
lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og at der giver et retvisende billede 
af Kulturparaplyen aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. 
 
 
Rudersdal den 28. april 2022 
 
 
Svend Ammitzbøll  
Revisor 
 
 
  

Regnskab Regnskab Budget
Navn 2019 2020 2020
RESULTATOPGØRELSE  
Omsætning  
Kontingenter 1.600                100                    100                    
Kontingenter foreninger 7.800                
Birkerød torvedage 2.175                -                     
Tilskud kommunen 20.000              20.000              20.000              
Omsætning i alt 31.575              20.100              20.100              
Omkostninger  
Arrangementer -                     -                     
Møder, gaver, blomster -                     -                     
Generalforsamling 2.208-                265-                    
Medlemsskaber 150-                    650-                    650-                    
Andre udgifter -                     600-                    600-                    
WEB side 10.650-              10.700-              10.650-              
Gebyrer og renter bank 980-                    1.178-                943-                    
Omkostninger i alt 13.988-              13.393-              12.843-              
Resultat ordinær aktivitet 17.587              6.707                7.257                
Kulturnat indtægter  
Tilskud kommunen 25.000              7.401                7.401                
Sponsorer -                     -                     -                     
Kulturnat indtægter i alt 25.000              7.401                7.401                
Kulturnat udgifter  
Arrangementudgifter -                     -                     
Koda 5.312-                -                     
Trykning 11.043-              4.217-                4.217-                
Annonceudgifter 13.503-              3.184-                3.184-                
Anden kommunikation -                     
Kulturnat udgifter i alt 29.858-              7.401-                7.401-                
Kulturnat resultat 4.858-                -                     -                     

Årets resultat 12.729              6.707                7.257                



Bestyrelsens beretning 
 
Bestyrelsens beretning for 2020 

Fælles arrangementer 
Birkerød Kulturnat 
I 2019 havde vi en rekord kulturnat.  
I 2020 tvang corona os til at aflyse, selvom vi var klar med et færdigt program. 
Alle aftalerne var på plads, så det var en kæmpe skuffelse! 
I 2021 er det fredag den 10. september. Den primære gruppe bag 
arrangementet er Kirsten Broager og Jack Otto Kristensen. 
Kom og vær med! – Følg med på Facebook, Twitter og kulturparaplyen.dk. 
Nærum Kulturdag 
Vi var med igen i 2019 til en god Nærum Kulturdag, men i 2020 måtte denne dag 
desværre også aflyse. Jeanett Debb er vores primære repræsentant i gruppen. 
Følg med på Facebook. 
Vedbæk Havnedag 
Vedbæk Havnedag arrangeres af en forening af lokale ildsjæle, som også er 
meget åbne for ideer fra andre dele af kommunen. Her spiller Kulturparaplyen 
også med – primært ved at koordinere optræden og underholdning.  
I 2020 lavede foreningen bag havnedagen en fin ”corona light” version. 
I flere år har det været Eva Sverdrup-Jensen, der har været involveret i 
havnedagen. Da hun stopper denne opgave, har vi behov for at finde en ny 
person hos os til at stå for engagementet i Havnedagen. 
Medlemmerne 
På det seneste har vores arbejde for medlemsforeningerne primært været de 
fælles arrangementer og promovering via hjemmeside og sociale medier.  
Vi vil gerne have mere fokus på vores medlemmer i de kommende år. Det er en 
vigtig opgave. 
Det bliver lettere, når coronaen slipper sit tag i vores kultur- og forenings-liv. 

Samarbejdspartnere 
Nogle gange kan det være lettere for os kulturelt aktive at nå vores mål via et 
samarbejde med andre. 
 
Kommunen 
Samarbejdet er vigtigt og kører fint. Det omfatter flere store og små områder, 
end det er overkommeligt at nævne her. Nogle områder fremgår dog af de 
øvrige punkter. 
Rudersdal Kulturpris er en glimrende mulighed for påskønnelse af kulturelt 
aktive. Prisen uddeles af kommunen. Forslag sendes til Rudersdal Kulturparaply, 

som indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget. Vi deltager også i valget af Årets 
Kunstner og modtageren af Frivilligprisen. 
I 2021 var modtageren af Rudersdal Kommunes kulturpris var Erik Lindgreen fra 
Birkerød Torvedage, som er en af de foreninger i kommunen, der arrangerer 
flest musikevents. 
Vi har en repræsentant i Folkeoplysningsudvalget. Det giver gode informationer 
og kontakter, selvom en del af sagerne ligger lidt udenfor vores område. 
Samarbejdet med de kommunale ”virksomheder” er også vigtigt – ikke mindst i 
forbindelse med de fælles arrangementer. Det drejer sig især om Mantzius, 
Mariehøj, Ung I Rudersdal og Rudersdal Bibliotekerne.  
Butikker / erhvervsliv 
Kulturnatten er et eksempel på, at vi sammen kan få et godt samarbejde. Her er 
butikkerne gået ind i arrangementet med stor entusiasme. Ved Nærum 
Kulturdag er samme udvikling på vej.  
I Vedbæk er det ingen nyhed; virksomheder spiller aktivt med til Vedbæk 
Havnedag. 
Vi drømmer selvfølgelig om nye aktiviteter og at inddrage nye samarbejds-
områder. 
Andre 
Vi er medlem af Kulturelle Samråd i Danmark. Det giver inspiration fra andre 
kommuner og et netværk udenfor kommunen.  

Økonomi  
Økonomien afspejler et lavere aktivitetsniveau pga. corona.  
Den aflyste kulturnat 2020 giver et nulresultat, da kommunens tilskud dækkede 
de udgifter, vi nåede at have. Resten af tilskuddet blev tilbagebetalt 
Planen er dog at have et højere aktivitetsniveau og dermed omkostninger, når 
coronaen slipper sit tag i kulturlivet. 

Om Kulturparaplyen  
Aktivitetsniveauet i Kulturparaplyen og i medlemsforeningerne har været stærkt 
reduceret i den seneste tid pga. corona. Det går ikke bare ud over mulighederne 
for aktiviteter og for at mødes, men kan også tit lægge en dæmper på den 
engagerede gejst, som vi er så afhængige af i det frivillige kulturliv. 
Tak til alle medlemmer og samarbejdspartnere. Vi ses! 
 
 


