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Regnskabsføring  
Dette er et slags referat for møde 9. nov. kl 11 på Hørvævsmuseet. Til stede var: Marianne K, Lone, Inga, 

Bodil og Else. 

Opgaven var at drøfte regnskabsføringen efter Alices overtagelse – jf. Alices mail: 

Jeg påtænker at komme hver anden mandag formiddag og derfor vil jeg foreslå at andre frivillige 

- betaler regninger 

- optæller kassen og lægger bilag i en mappe eller lignende - indsætter penge i bank 

- nyt opkrævningssystem som Else præsenterede lyder som en god ide 

 

Inga, Lone og Bodil tilbød at danne en gruppe i fællesskab tager sig af regninger og kasse – se mere neden-

for. 

Betale regninger 
 Se efter fakturaer/regninger i mail (eller modtage dem fra den der passer mailen) 

 Betale regninger og sætte bilag i mappe efter aftale med Alice 

 Alice bogfører betalingerne 

Optælle kasse  
 Ordne kassen mærket ”Til kassen”, dvs. kontrollere at der er 1000 kr. og at de er i passende 

mønt- og seddelstørrelse 

 Kontrollere hver enkelt kassepose – dvs.  

 Se om der er en kasseliste (ellers lave den) 

 optælle at pengene svarer til listen  

 kontrollere om det stemmer med kassestrimlen 

 Lægge pengene i ”Vekselkassen”, og evt. sørge for at sætte penge i banken 

 Sætte bilag i mappe efter aftale med Alice 

 Alice bogfører 

Hæve/indsætte penge i banken 
Bodil og Else som begge bor i Assens – hvor Fynske Bank holder til – vil gerne sætte penge ind hhv. hæve 

penge.  Hvem flere kan hjælpe? 

Opkrævning betaling for kurser og kontingent 
Pt. går kursusindbetalinger til Aftenskolens konto som Bent (og Jane) styrer. Fremover skal det ske via 

hjemmeside hos Fora. Det er stadig under opbygning. Else tager sig af det og vil spørge 1-2 andre om hjælp, 

fx Torben, Anders, Hanne H...  



Regnskabsføring - referat 9.11.20.docx Side 2 

Vi ved pt ikke helt hvordan det skal administreres – forhåbentlig går en del automatisk:  

Kurser: 

 Oprettes på hjemmesiden med det aftalte antal pladser 

 Kursister melder sig til og betaler samtidig 

 Hvis der er nok tilmeldte kører kurset – Bent og Else tager sig af det praktiske. 

Modsat hvis der er for få tilmeldte skal kurset aflyses og penge tilbagebetales. 

 Det skal afklares hvordan Alice får de nødvendige oplysninger til regnskabet… 

Kontingent: 

 Kontingent ”købes” fremover som kurser – dvs. med indbetaling på nettet 

 Vi skal lave en procedure for at administrere medlemsskaren, sammenligne betalende med nu-

værende medlemmer, rykke folk der ikke betaler og slette folk der ikke vil være medlem længe-

re 

 Vi skal også have procedure for betaling af kontingent på Hørvævsmuseet – måske hjælp til at 

indbetale på computer 

 Det skal afklares hvordan Alice får de nødvendige oplysninger til regnskabet… 

– vi skal snakke med Jane og Alice om 
 Hvordan husleje og afdrag på lån til godset betales 

 Hvordan vi får opgørelse af forbrug af el, vand, varme 

 Afregning med Skoda 

o Skodas billetter 

o Opgørelse for anvendelse af dankort-terminal 

 Momsafregning 

 Refusion for sygefravær 

Kontaktperson til Fynske Bank og Erhversstyrelsen – mm? 
Hidtil har Jane været kontaktperson for Hørvævsmuseet. Formodentlig skal hele bestyrelsen fremover op-

give personoplysninger. 

Referent: Else 


