
Spec Budget 2011 Budget 2010 Kommentarer

1.1 kontingent i alt -2.000.000 -2.100.000 
2010 skønnes til at give 2050000 kr. Der trækkes 100 medlemmer á 520 kr 
fra dette.

1.2 ratingafgift -200.000 -150.000 Det er 7000 afgifter á 30 kr minus 10000 kr som sikkerhed
1.3 offentlig tilskud -135.000 -140.000 Falder pga faldende medlemstal

1.4 fonde -33.000 -23.700 Vi planlægger allerede nu at hente 10000 kr hos svend hamann juniorfond
2.1.1 Landsholdsklassen 87.000 110.000Priserne fra tilbuddet fra scandic odense er indregnet
2.1.2 Skakligaen 25.000 38.000 Rejsetilskuddet er tilpasset tidligere år. 
2.1.5 Landstrænere 65.000 60.000Der afsættes 5000 ekstra til kvindelandstræner
2.1.6 internationale turneringer i DK 50.000 100.000Tilbage til "normalen"
2.1.8 Hold EM 0 Der afsættes ikke midler i år.

2.1.11 ungdomselite 100.000 115.000
De 15000 kr der har været afsat til 4-landskamp bliver ikke videreført i 
2011

2.2.3 andre breddeaktiviter 41.000 23.500Pokalturneringen tilføres midler så det stemmer med tidligere år

2.3 særlige grupper i alt 141.000 129.200
Der afsættes yderligere 20000 kr til ungdomsbredde. Sahllejren får ikke 
længere tilskud, vi støtter kun Tjelelejren med et fast beløb.

3.1.1.2 annonceindtægter i alt -60.000 -75.000 
Antallet af turneringsannoncer falder og de bliver kortere. Med 8 numre af 
skakbladet mister vi en bagsideannonce fra dansk skaksalg.

3.1.2.1 produktionsomkostninger 293.000 325.080Kun 8 numre i 2011 giver mindre udgifter til tryk og layout

3.1.2.2 forsendelse 225.000 240.000
Kun 8 numre i 2011 giver mindre udgifter til porto, men portoen plejer at 
stige

3.1.2.4 eksp i alt 151.000 145.400 tilpasning af løn til bjørn og lokaleleje 
3.1.2.5 redaktion i alt 335.000 320.000 tilpasning af løn til thorbjørn. Bent larsens løn videreføres ikke
3.2 IT aktiviteter i alt 320.000 310.000 eventbudget forøges med 10000 kr.
5.3 mødeudgifter i alt 152.000 140.000 Et ekstra FU møde pr. år plus tilpasning til tidligere års niveau.
6 Lederpleje i alt 37.500 32.500 Vi ønsker at invitere flere af vore tillidsfolk til stævnefesten

7 Vækstkonti 45.000 100.000
Juniorinst.støtten nedsættes til 1000 fra DSUs side. Der afsættes 15000 kr 
til FIDE Arbiter seminar

9.1 renter af anlægsaktiver -20.000 -44.500 Vi får næsten ikke noget i obl.renter


