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Ledelsespåtegning
Ledelsen i Vejle Tennis Klub har dags dato behandlet og godkendt det aflagte indsamlingsregnskab for
indsamlingen foretaget i perioden 14. maj 2019 – 13. maj 2020.
Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160
af 26. februar 2020. Indtægter og udgifter er indregnet i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med den
på side 3 beskrevne anvendt regnskabspraksis.
Det er min opfattelse, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af indsamlingens omfang og resultat,
herunder af de totale indsamlede midler med fradrag af udgifter afholdt i forbindelse med indsamlingen samt at
beskrivelsen af indtægter og udgifter er korrekt og fyldestgørende og i overensstemmelse med
indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.
Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 om indsamling m.v., jf. bekendtgørelsen § 8 stk. 1, nr. 3.

For Vejle Tennis Klub
Bestyrelsen:

Tine Walldén Jespersen
Formand

Jan Wilton

Ulrik Jansen

Laust Frandsen

Torben Malmkjær
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Vejle den 2. februar 2021
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Ledelsesberetning
Grundlag for indsamlingen
Vejle Tennis Klubs indsamling foregik i perioden 14. maj 2019 – 13. maj 2020.
Indsamlingen er foregået ved henvendelse til klubbens medlemmer samt venner og bekendte hertil og opfordring
til støtte af projektet via klubbens hjemmeside.
Donationer er hovedsageligt modtaget via MobilePay.
Indsamlingen foregik efter ansøgning til og indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.
Formål med indsamlingen
Formål med indsamlingen var at skaffe midler til opførelse af en ny tennishal i 2021.

Hele det indsamlede overskud vil blive anvendt til etableringen af den nye tennishal.
Disponeringen indsamlingsresultatet
Overskuddet fra indsamlingen er endnu ikke blevet anvendt, da opførelsen af tennishallen endnu ikke er
påbegyndt. Overskuddet vil blive disponeret i overensstemmelse med indsamlingstilladelsens formål, jf.
indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.
Vejle Tennis Klub vil inden for et år efter regnskabets aflæggelse indsende en erklæring om anvendelsen af
overskuddet til Indsamlingsnævnet, jf. bekendtgørelses § 8, stk. 4.

Penneo dokumentnøgle: 3GFPH-TMFQY-3SG2L-L0V8C-TF1ZS-X4X1F

Resultat af indsamlingen
Der blev i perioden 14. maj 2019 – 13. maj 2020, samlet kr. 21.186. Der er ikke brugt penge på
indsamlingsudgifter. Der er dog omkostninger i form af bankgebyrer på kr. 225, hvorved indsamlingsoverskuddet
bliver kr. 20.961.
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Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i forbindelse med
Vekle Tennis Klubs indsamling i perioden 14. maj 2019 – 13. maj 2020 og er blevet gennemført i
overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet.
Indtægter
Posten indeholder frivillige kontante bidrag fra private bidragsydere og virksomheder som et direkte resultat af
indsamlingsaktiviteter udført i perioden 14. maj 2019 – 13. maj 2020. Bidrag indregnes som indtægter på
tidspunktet for modtagelse af bidraget.
Udgifter
Posten indeholder udgifter afholdt med henblik på at informere offentligheden om indsamlingen og dens formål,
gennemføre selve indsamlingen som foreskrevet i Indsamlingsnævnets indsamlingstilladelse til gennemførelse af
offentlig indsamling samt overvåge, registrere og validere indsamlingsresultatet. Udgifterne er indregnet med det
faktisk afholdte og betalte beløb på tidspunktet for udgiftens betaling.
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I tillæg hertil er indregnet en hensættelse til bankgebyrer, der tilkommet efter indsamlingsperiodens udløb.
Udgifter i regnskabet er medtaget for perioden 14. maj 2019 til 31. december 2020. Der indgår alene udgifter
direkte knyttet til indsamlingen og ikke generelle administrationsomkostninger eller lønninger.
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Resultat af indsamlingen
Vejle Tennis Klub
Indsamling til halprojekt i perioden 14. maj 2019 – 13. maj 2020

Indtægter
Indbetalinger via MobilePay

Omkostninger
Bankgebyrer

21.186
21.186

225

Resultat
Overskudsgrad

20.961
99 %
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Tine Walldén Jespersen

Navnet er skjult (CPR valideret)

Underskriver
På vegne af: Formand - Vejle Tennis Klub
Serienummer: CVR:64952811-RID:14930687
IP: 2.111.xxx.xxx
2021-02-02 14:39:35Z

Underskriver
På vegne af: Bestyrelsesmedlem - Vejle Tennis Klub
Serienummer: PID:9208-2002-2-247971037452
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-02-02 15:06:14Z

Laust Gammelgaard Frandsen (CPR valideret)

Jan Timo Wilton (CPR valideret)

Underskriver
På vegne af: Bestyrelsesmedlem - Vejle Tennis Klub
Serienummer: PID:9208-2002-2-155798093055
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-02-02 18:42:25Z

Underskriver
På vegne af: Bestyrelsesmedlem - Vejle Tennis Klub
Serienummer: PID:9208-2002-2-816124737175
IP: 34.99.xxx.xxx
2021-02-02 18:45:54Z

Ulrik Jansen (CPR valideret)
Underskriver
På vegne af: Bestyrelsesmedlem - Vejle Tennis Klub
Serienummer: PID:9208-2002-2-732081326553
IP: 185.232.xxx.xxx
2021-02-02 18:46:56Z
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dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

