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Noter til regnskab 2017 og budget 2019
Udvikling i antal medlemmer

Antal medlemmer
Nye medlemmer (gratis)
Udmeldelser

2014
74
24
4

2015
85
13
3

2016
116
37
6

2017
114
14
16

Indtjening
Indtjening i alt kontingenter kr. 169.500. Dette er en fremgang på ca. kr.46.000 i forhold til
2016. Der var i 2017 et samlet merforbrug på foreningens regnskab. Dette skyldtes merforbrug på arrangementer.
Udgifterne har fordelt sig på:
 Driftsudgifter. Udgifter til administrationssystem, Nets og netbank.
 Webhosting/hjemmeside. Dækker udgifter til drift og service af hjemmeside
 Generalforsamling, arrangementer, mødeudgifter. Dette dækker udgifter til
afholdte arrangementer.
 Erhvervspris, gaver og sponsorat. Erhvervsforeningen har givet et sponsorat til
NEXT, Young Enterprise programmet i Ishøj på 5.000 kr. Sponsoratet går til at
styrke unge i at blive dygtige entreprenører og morgendagens erhvervsfolk.
Arrangementer
I 2017 blev der afholdt flere typer af arrangementer:
 Omvisning på ARKEN. En spændende rundvisning i udstillingen: ”Gys – er den
levende”.
 Erhvervsnabohjælp. Nabohjælpsgrupperne i det store erhvervsområde mødtes til
kaffemøder og drøftede behov.
 IT-sikkerhed var på dagsordenen, da medlemsvirksomheden 1stLevel gav indblik i
risici og hvordan virksomheder kan dække sig ind.
 Medarbejderglæde var temaet, da medlemsvirksomheden Lead21 holdt et
inspirerende oplæg om, hvordan motiverede ansatte kan mærkes på
virksomhedens bundlinje.
 Stressfri var et aktuelt emne, som medlemsvirksomheden Motivaco var med til at
debattere ved et gåhjemmøde.
 Kør Ræs var igen i 2017 et aktivt arrangement hos Ishøj Motorcenter.
 Førstehjælp. Fire fyldte førstehjælpskurser var et tilløbsstykke.
 Årsmødet i april 2017 havde Henrik Lehmann Andersen som oplægsholder med et
indlæg om autentisk ledelse.
Sekretariat: Erhvervskontoret  Ishøj Store Torv 25  2635 Ishøj  Telefon 43 57 72 08 

Bankbeholdning og egenkapital
Egenkapitalen er positiv.
Det er bestyrelsens holdning, at kontingentindtægterne skal komme medlemmerne til
gode, bl.a. gennem arrangementer og nye tiltag. Årets merforbrug foreslås dækket af
egenkapitalen.

Noter til budget 2019
Forventet indtjening
Kontingentindtægt er skønnet til 170.000 kr.
Kontingentsatserne forbliver uændrede for 2019.
Udgifter
Forventede udgifter:
 Tilbud om gratis medlemskab det første år for nye medlemmer fortsætter.
 Driftsudgifter til Nets, bank og administrationssystem, og hjemmeside.
 Udgifter til årsmøde og medlemsarrangementer.
 Erhvervspris, repræsentation og sponsorgaver. Bestyrelsen foreslår at fortsætte
med et sponsorat til Young Enterprise på NEXT Ishøj.
 Revision og regnskabsmæssig assistance.

Spørgsmål
Spørgsmål kan naturligvis stilles til bestyrelsen på årsmødet og direkte til sekretariatet,
Anja Andersen på tlf. 43 57 72 08 eller ava@ishoj.dk
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