
Resnskab SKIW 2017

INDTÆGTER

Kontingent + gebyrer
Sponsor-indtægter
Aktivitets{ilskud
Lokale-tilskud
Materiel-tilskud
Arrangements-indtægter
Rente-indtægter

2016 201§
budget faktisk

0 26.795
0-
0 10.789
0 ?4.514
0 37.556
0 3.970
0-

2017
faktisk

29.745
206.500

2.899
48.551

9.990

-322

UDGIFTER

Bestyrelse og kontor
Klubhus nyt og vedligehold
Kontingenter
Forsikringer
Driftsudgifter
Udstyr nyt og vedligehold
Arrangements-udgifter
Ungdomsarbejde
Diverse

474
5.854
6.903

10.323
16.858

201.350
664

5 252

10.076
9.097

1 0.1 83
1S.59S
24.535

8.357

2.422

0
0
0
0
0
0
0
0
0

IALT 24

Balance SKIW 2017

AKTIVER 2017

110.000
215.156
171.108

0

2016

110.000
262,620
121.423

0

Klubhus
Udstyr
Bank-beholdning
Netto tilgodehayende

TIVER IALT 494.

PASSIVER

Egenkapital primo
Årets resultat, drift
Årets resultat, aktiver
Egenkapital ultimo

494.444
49.684

-47.464
496.264

320.412
19.356

154.275
494.O44

IVER IALT 498 494.O44

Regnskabet er gennemgået og udviser efter vor mening et retvisende billede af
Skive Windsurfingsklub's økonom i.

Kasserer

Revisorer

Bent Plougstrup

Lars Rud Rasmussen



Qqlvsnine til Skive tryindsurfingtlu.bs re.viserer m.fl.

Denne oplysning gives i forlængelse af den tidligere oplyste hændelse i forbindelse med afslutning af
regnskabsåret 2016, hvor SKlW's bestyrelse blev opmærksomme på, at klubben var indehaver af en RlB, til
en værdi af L95.000 kr., bevilget til SKIW af Spar Vest Fonden i 2013, men som SKIW ikke var oplyst om, og

som derfor ikke var registreret i klubbens balance.

Som kasserer blev 1eg i efteråret 2017 opmærksom på, at SKIW, uden bestyrelsens viden, var blevet
bevilget beløb af Maritimcenter Skive, som ikke er blevet overført til SKIW's konti. Dette er naturligvis ikke

en holdbar praksis.

*Åi5i3'{\
Jeg har derfor bedt Maritimcenter Skive oplyse, hvilke beløb SKIW er blevet bevilget i min tid som+evisdf
siden 2011, og har fået oplyst, at det er forekommet fem gange, hvor af de tre har vaeret uden bestyrelsens
viden, og derfor heller ikke er overført til SKIW - se tabel 1.

Jeg har endvidere forespurgt Maritimcenter Skives revisor, Per Bonnevie, revisionsfirmaet BRANDT, om han
kan bekræfte, at der ikke har været andre tilfælde i den forløbne periode - jf. afsnit 1. Det har han ikke

mulighed for af bekræfte, i det den revision han har været pålagt, ikke har omfattet kontrol af
mØdereferater holdt op mod de foretagne transaktioner.

Da SK|W formentligt ikke har lidt tab som følge af den foretagne praksis, og fordi det ikke er muligt at
forfølge sagen yderligere, da vi ikke har indsigt i Maritimcenter Skives referater og bilag, skal dette blot
gives som en oplysning, således at alle forhold i forbindelse med SKIWs årsregnskab og formueforhold er
afgivet retvisende og på bedst muligt oplysningsgrundlag.

Det bekræftes hermed, at denne oplysning er modtaget:

-.JSkive den -^tt i- r. Z? rt

Lars Bud Rasmussenim Lesanner, revisor

Kasserer, SKIW, Bent Plougstrup



Afsnit 1.

Emne: Maritim Center Skive - Skive Windsurfingklub
Fra : Bent Plougstrup [rnallto: bp@skivecolleee.d kl

§endt: 12. november 2O17 23:1O

Til: Per Bonnevie <PFO@br?ndlf.evision.dk>

Emne: Maritim Center Skive - Skive Windsurfingklub

Kaere Per Bonnevie,

leg skriver tit dig i din egenskab af revisor for Maritim Center Skive.

På given foranledning er jeg, sorn kasserer for Skive Windsurfingklub, blevet oprnærksom på, at Skive

Windsurfingklub, uden bestyrelsens viden, skulle have ans6gt, fået bevilget og udbetalt 10.000 kr. jf.

nedenstående referat af 5. september 2016, pkt. 4. Dette beløb har ikke været klubben i hænde, Endvidere

kan jeg af nedenstående referat af 28. januar 2017 pkt. 4 se, at Skive Windsurfingklub ville fremkomme

med nok en ans6gning om midler til elitetræning - dette også uden klubbens viden.

Dette har afstedkommet, at jeg har forespurgt, i hvilket ornfang Maritim Center Skive, i årene 2011-2017,

begge år inkl., har bevilget og udbetalt midler til Skive Windsurfingklub.

På denne baggrund har jeg fået oplyst, at det er forekommet 5 gange, jf. nedenstående bilags referencer,

hvor af de to posteringer fra 2011 er er ansøgt af, og udbetalt til Skive Windsurfing Klub - de tre senesie er

udbetalt til anden side, og uden ansøgning fra Sklve Windsurfingklub.

Jeg vil bede dig om, og gerne ved blot at besvare denne mail, at bekraefte, at Skive Windsurfingklub ikke, i

nævnte periode, har fået bevilget yderligere beløb, der er blevet udbetalt til anden side.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Bent Plougstrup
Petuniavej 137
7800 Skive

M:20247890

Kasserer, SKIW, Bent Plougsirup



Tabel I
Dato Bilag nr. Tekst beløb Note

10-08-2011 27 S(lW - RS:One og
SUP

42.0O0 kr 0verført til sKlw 31-"07.201L

21"-Lt-24fi 45 SK|W - RS:One 10.000 kr Overført til SKIW 06.11.2011

19-08-2014 55 Sponsorat
windsurfing - Rib

10.000 kr Eioverført tilSK|W
Bilag MCS - 16.829 kr (bilag for 5.059
kri

10-0s-2015 55 Tilskud DM

Windsurf
5.000 kr Ei overført til SKIW

Eilag MCS - 5.000 kr( 3.000 kr til
Malthe,Nicklas, Peter og 2.000 kr. til
mad)

1.5-09-2016 4A Sponsorat
windsurfing
trænerbåd

10.000 kr Ei overført tll SKlw
Bilag MCS - 17.627 kr (bllag for 13.752

kr)

Mfl ritirn Gente,r §hive.
Referat af bestyrelsesnrode afholdt 5. seFrtemh*r 2016 i §kive sojtklutrs tokaler-

Drltagcrt: Eestyrel*en I Flernrnrng Feterse*r, Torben Xernum, Nicls Jorpen Hrdegaard lsarntHlclr §ohn { rslersnt l.

1. Godhen{relso al sitlnta rafprat,
F*C,{r, r ;rtt-r! piryr,; r; 0 d k tr n:li ::ff * n ftr: t1-, ir. r 11 rf : { u r

I Horr*spontlaner - Foct.
}(Ottr)$fr*ndencs n*el §rive lie1i";l;} ]rrr lr::1.;.d :i ,t?, ,l+lLl

3, §honoml * Rrgn*kah- Budgrl.
Int*t

4" Ansognlnger om tilEhurl,
§xtug 'lir'tndgpfittg Kl.;f h.e'1lr-l(iil*r. ei I ith.r,j t,; r"' '* j3r.l
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