Saksfremlegg 2 - Regnskap 2013, budsjett 2014

Regnskap 2013: LHKs regnskap er nå satt inn i et nytt og moderne økonomisystem, postering og
oversikt er blitt mye enklere. Også medlemsoversikt og lister er enklere å vedlikeholde i det nye
systemet.
Longyearbyen hundeklubb har i 2013 hatt utgifter på samme nivå som i 2012? (litt vanskelig å
sammenligne siden oppstillingene er så forskjellige. Tror vi har brukt mye mer på feilsøkning på
elektrisk anlegg i 2013 enn året før, men bortsett fra det er jo de fast kostnadene tilnærmet like.
Skitcontainertømning har blitt litt dyrere i våres), og kommer ut av 2013 med et overskudd på
132.994,03 kr. Av disse midlene har det ekstra ordinære årsmøtet avholdt i september 2013, sagt at
inntil 60.000,- benyttes til utbyggingen av hundegården, samt at inntil 30.000,- kunne benyttes til
ombygging av klubbhuset. Styret anbefaler at årsmøtet 2014 støtter at disse midlene fremdeles
allokeres til de to prosjektene nevnt over.
I 2013 fikk LHK tilslag på to søknader, henholdsvis 34.000,- fra Svalbards Miljøvernfond til isolering
av klubbhus, og 200.000 fra Korkpengefondet til utbygging av ny hundegård. Pengene anmodes
utbetalt snarlig og vil derfor komme på konto i 2014.

Budsjett 2014:
Store kostnader forventes i 2014 i forbindelse med utbygging. Som nevnt over anbefaler styret at deler
av overskuddet i 2013 forblir allokert til ombygging av klubbhus og utbygging av ny hundegård. I
tillegg må en egen sponsorgruppe nedsettes for utbyggingsprosjektet, som må forsøke å skaffe midler
utenfor LHKs klubbkasse. Nye søknader til Miljøvernfondet og Korkpengefondet vil være viktige her.
Økonomien til utbyggingen holdes separat fra klubbøkonomien.
Til tross for at klubben allokerer noen midler til ombygging og utbygging vil likevel LHK ha en
økonomisk buffer på kr. Avsatt til om- og utbygging totalt er kr 90.000 og årsresultat 2013 er på knapp
133.000.- så da har vi buffer på 43.000.- . Det anbefales videre fra styret at burleie holdes på sammen
nivå som i 2013 i det nye året, ettersom en betraktelig økning ble foretatt i 2013. Kontingent settes til
kr 500,- for enkelt/hovedmedlemmer og 650,- for familiemedlemskap.
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