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Regnskab Regnskab Budget
Navn 2020 2021 2022
RESULTATOPGØRELSE  
Omsætning  
Kontingenter 100                    -                     1.800                
Kontingenter foreninger -                     8.000                
Birkerød torvedage -                     -                     
Tilskud kommunen 20.000              15.000              20.000              
Omsætning i alt 20.100              15.000              29.800              
Omkostninger  
Arrangementer -                     15.000-              
Møder, gaver, blomster -                     1.000-                
Generalforsamling 265-                    -                     2.000-                
Medlemsskaber 650-                    100-                    600-                    
Andre udgifter 600-                    1.400-                1.500-                
WEB side 10.700-              9.675-                10.000-              
Gebyrer og renter bank 1.178-                1.296-                2.000-                
Omkostninger i alt 13.393-              12.471-              32.100-              
Resultat ordinær aktivitet 6.707                2.529                2.300-                
Kulturnat indtægter  
Tilskud kommunen 7.401                25.000              35.000              
Sponsorer -                     2.500                20.000              
Kulturnat indtægter i alt 7.401                27.500              55.000              
Kulturnat udgifter  
Arrangementudgifter 2.529-                30.000-              
Koda 5.870-                6.000-                
Trykning 4.217-                8.725-                10.000-              
Annonceudgifter 3.184-                17.918-              15.000-              
Anden kommunikation -                     
Kulturnat udgifter i alt 7.401-                35.042-              61.000-              
Kulturnat resultat -                     7.542-                6.000-                

Årets resultat 6.707                5.013-                8.300-                



 
 
 

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 
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Balance 
 

 

AKTIVER 2020 2021

Tilgodehavender  
Tilgodehavender 0 -                     
Tilgodehavender i alt -                     -                     

 
Likvide beholdninger  
Nykredit bank 117.265 114.788
Likvide beholdninger i alt 117.265 114.788
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 117.265 114.788
AKTIVER I ALT 117.265 114.788

 
PASSIVER  

 
EGENKAPITAL  

 
Overført overskud eller tab  
Overført overskud / tab, primo 99.725 106.432
Årets resultat 6.707 -5.013
Overført overskud eller tab i alt 106.432 101.419
EGENKAPITAL I ALT 106.432 101.419

 
GÆLDSFORPLIGTELSER  
Skyldige omkostninger 10.833 13.369
GÆLD I ALT 10.833 13.369
B A L A N C E 117.265 114.788



 

Resultatopgørelse 2021 
 

 

 
 

Revisionspåtegning 
 
Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for året 2021 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 2020 2021 2021
RESULTATOPGØRELSE  
Omsætning  
Kontingenter 100                    -                     1.500                
Kontingenter foreninger -                     7.000                
Birkerød torvedage -                     -                     
Tilskud kommunen 20.000              15.000              15.000              
Omsætning i alt 20.100              15.000              23.500              
Omkostninger  
Arrangementer -                     5.000-                
Møder, gaver, blomster -                     1.000-                
Generalforsamling 265-                    -                     3.000-                
Medlemsskaber 650-                    100-                    500-                    
Andre udgifter 600-                    1.400-                1.000-                
WEB side 10.700-              9.675-                11.000-              
Gebyrer og renter bank 1.178-                1.296-                2.000-                
Omkostninger i alt 13.393-              12.471-              23.500-              
Resultat ordinær aktivitet 6.707                2.529                -                     
Kulturnat indtægter  
Tilskud kommunen 7.401                25.000              25.000              
Sponsorer -                     2.500                5.000                
Kulturnat indtægter i alt 7.401                27.500              30.000              
Kulturnat udgifter  
Arrangementudgifter 2.529-                3.000-                
Koda 5.870-                7.000-                
Trykning 4.217-                8.725-                10.000-              
Annonceudgifter 3.184-                17.918-              20.000-              
Anden kommunikation -                     
Kulturnat udgifter i alt 7.401-                35.042-              40.000-              
Kulturnat resultat -                     7.542-                10.000-              

Årets resultat 6.707                5.013-                10.000-              



Bestyrelsens beretning 2021 
 

Fælles arrangementer 
Birkerød Kulturnat 
I 2021 var Birkerød Kulturnat heldigvis tilbage på banen igen. Skønt for os, for de 
mange deltagende arrangører og for de omkring 7.000 borgere, der besøgte 
kulturnatten. Med rekordstort program, godt vejr og folks længsel efter 
oplevelser igen, var kulturnatten en stor succes. 
Det var det, vi trængte til, efter at kulturnatten 2020 måtte aflyses, selvom vi 
stod klar med program klar til trykning. Det var stor skuffelse! 
I 2022 er det fredag den 9. september. Kom og vær med! – Følg med på 
Facebook, Twitter og kulturparaplyen.dk. 
Nærum Kulturdag 
Nærum Kulturdag måtte aflyse både i 2020 og 2021. Heldigvis ser det bedre ud i 
år. Planlægningen af kulturdagen fredag den 10. juni er langt fremme. Vi er 
”medspiller” i gruppen bag arrangementet. 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 har Kulturparaplyen også 
tidligere med – primært ved at koordinere optræden og underholdning. Vi har 
dog ikke spillet samme rolle de sidste 2 år. Vi håber, at vi – i bestyrelsen eller 
andre – kan mobilisere kræfterne til at engagere os mere igen. 
I 2022 er havnedagen søndag den 14. august 

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 2022. Det er en vigtig 
opgave, som vi regner med bliver lettere i den kommende tid. Vi vil især gerne 
fokusere mere på medlemsmøder eller workshops, inkl. netværk mellem 
medlemmer. Desuden vil vi informere mere via medlems-nyhedsbrev.  

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 Nils Bjervig fra 
Birkerød Kunstforening. 
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. Oprettelsen af 
foreningen Bymidten (både butikker og ejere) kan betyde en ny udvikling i det 
samarbejde.  
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 nye samarbejds-områder. 
Andre 
Vi er medlem af Kulturelle Samråd i Danmark. Det giver inspiration fra andre 
kommuner og et netværk udenfor kommunen.  

Økonomi  
Som det ses af regnskabet, har corona-perioden betydet flere penge på 
kistebunden på grund færre aktiviteter og dermed færre udgifter.  
På den ene side er det ikke det, der er meningen. Vi skal anvende pengene til 
gavn for det borger-aktive kulturliv i kommunen. Og det bliver der heldigvis 
bedre muligheder for nu, hvor vi – i vid udstrækning – har corona bag os. 
På den anden side er det vigtigt, at vi har en vis reserve, så vi også kan engagere 
os i lidt større projekter. F.eks. var gennemførelsen af Næsseslot-koncerterne til 
over 100.000 kr – med sårbar finansiering og usikkerhed overfor vejret – et 
eksempel, hvor det var gavnligt at have en reserve, så vi var sikre på at kunne 
svare enhver sit.  
Planen er dog at have et aktivitetsniveau, der gradvist reducerer egenkapitalen i 
de kommende år. 

Om Kulturparaplyen  
Tak til alle medlemmer og deltagere i de fælles aktiviteter. 
Vi vil fortsat arbejde på at få yderligere medlemmer i 2022. Det var egentlig også 
forhåbningen i det foregående år, men aktivitetsniveauet indenfor vores 
område var ikke gunstigt for det.  


