
Fra: Sven Bjerkhof bjerkhof@me.com
Emne: Re: DDK Regnskab og budget
Dato: 14. marts 2020 kl. 12.16

Til: Hans Jørn Bentsen kasserer@danskdobermannklub.dk, formand@danskdobermannklub.dk,
brugshundeansvarlig@danskdobermannklub.dk, sponsoransvarlig@danskdobermannklub.dk,
larschristianandersen@hotmail.com, avlsansvarlig@danskdobermannklub.dk, sekretaer@danskdobermannklub.dk

Kære Hans Jørn og resten af bestyrelsen

Jeg bliver nød til at skrive til jer alle angående denne mail vi alle modtog igår i klubben. Jeg må sige jeg var meget forundret over 
jeg modtog denne mail fra dig Hans Jørn og det hans påstår i mailen. Jeg godkendt regnskabet med forbehold (se vedhæftede 
mail, eller nedenfor yderlig beskrevet), det syntes jeg ikke du er gået videre med til resten af bestyrelsen Hans Jørn. 

Jeg er total uforstående overfor hvorfor Hans Jørns evne til at færdigøre sit regnskab for 2019 til tiden skal ramme den avls 
ansvarlige eller andre i bestyrelsen med denne mail, det er simpelt uforskammet og ikke mindst forkert. Hvis du Hans Jørn havde 
haft styr på dit regnskab og sendt det til os i tidligere på året, så ville det muligvis have kommet med i bladet. Så ligger fejlen for 
manglende fremsendelse af regnskab ikke hos kasseren og ikke en avis udbyder? Jeg have forståelsen at den skulle godkendes 
i bestyrelsen, hvilket det ikke nåede og dermed ikke nåede i bladet. Er det ikke den korrekte grund ? Dette saks medlemmerne 
vel også have at vide.

Jeg har enndu ikke set et så rodet og sammenblandet regnskab, jeg måtte starte med at sætte dit regnskab (se den vedhæftede 
excel fil) op så det gav mening for andre. Derefter kiggede jeg samtlige bilag igennem hvor jeg fandt 23 fejl ud af 224 bilag hvoraf 
96 bilag manglede (alene på den grund bør jeg ikke havde haft kunne godkende regnskab normalt) men jeg holdte mig tilbage for 
roen skyld( da der allerede kører rigtige ting i vores Klub, og der skal ikke kører endnu en ting). Jeg ønsker kun klubbens bedste 
men ved at du igår sendte denne uforskammet mail ud som direkte er usand, blev jeg nød til at svarer hele bestyrelsen. Dette bør 
ligeledes tages op til GF. Jeg håber hele bestyrelsen vil tage dette med når regnskabet skal fremlægges til GF. 

Tidslinien over forløbet samt en liste over alle de bilag der havde en difference med klubbens regnskab.

1. Jeg modtog dit regnskab den 9. februar 2020
2. Der var en del mail frem og  fra den 9. til den 19. februar
3. Den 22. februar fik Hans Jørn mit og Hanne munkholms svar. Se nedfor 

Hej Hans Jørn

Hvis du retter de ting som du beskrev i forrige mail, kan jeg godt godkende året regnskab. Med det forbehold vi kigger på en 
optimering og strømlining af regninger især fra e-handlen (REEPAY) 

Hvad siger du Hanne?  

Med venlige hilsen 

Sven Bjerkhof 

Jeg er enig, når det sidste Sven har beskrevet er rettet til, så er regnskabet godkendt fra min side.
Dejligt, for nu tager jeg på ferie 

! ⛱ !

Venlig hilsen
Hanne
___________________________________________________________
4. Liste over oprindelige uoverensstemmelser i regnskabet. 

1.       Bilag 223 900€ på fakturaen men der er kun afregnet 3400,00 kr. 900 
€ er ved normal kurset på 7,5 6750 kr. Det er en stor difference. 
Minder meget om bilag 56 der har du anført det danske beløb. Hænger 
de sammen (ud over det er fra samme maler ?)

2.       Bilag 186 beløb skal uddybes udregningen passer ikke, det er langt 
dyrere end angivet.

3.       Bilag 52 er både fra Clearhause men også fra Brian og Susanne ( 
beløbet passer derfor ikke overens).

4.       Bilag 42 er blandet sammen og beløbet passer ikke. 
5.       Bilag 90 og 100 ser ud til at Hanne Lundahl har betalt 

medlemskab 2 gange.
6.       Bilag 150 mangler valuta kurs for afregningen (danske kroner kunnes 

skrives på direkte på bilag (som du har gjort ved nogle)).
7.       Bilag 100 er forkert afregnet bilag siger 550 + 450 kr. Men der er 

angivet 987,49 ?
8.       Bilag 90 bilag siger 1000,00 kr men afregnet 987,10 kr. 
9.       Bilag 79 forkert beløb.
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9.       Bilag 79 forkert beløb.
10.   Bilag 76 forkert beløb.
11.   Bilag 74 bilag siger 300 kr. angivet 294,44 kr. forkert beløb.
12.   Bilag 72 bilag siger 625 kr. angivet 617,18 kr.  forkert beløb.
13.   Bilag 71 igen samme forkerte beløb.
14.   Bilag 70 igen samme forkerte beløb får det til 875,00 og ikke 863,00 

kr. som bogført
15.   Bilag 69 forkerte beløb.
16.   Bilag 68 forkert beløb.
17.   Bilag 67 mangler valuta Kurs på EUR beløbet(danske kroner kunnes 

skrives på direkte på bilag (som du har gjort ved nogle)).
18.   Bilag 65 forkert beløb.
19.   Bilag 64 og 63 igen forkerte beløb.
20.   Bilag 60 forkert beløb.
21.   Bilag 57 skal tilbageføres til afsender grundet fejlagtig overførelse 

(Hanne har talt med dig om det, det skal jo bare gøres på den smarteste 
måde). 

22.   Bilag 54 forkert beløb.
23.   Der er 2 bilag i 53 (Louises regning skal måske have et andet bilags 

nr.) og hvor fremgår det i regnearket ?
24.   Følgende bilag mangler. (224,215, 208, 203, 200, 197, 189, 164-162, 

144, 142, 131,127, 124-104, 102, 101, 99-93, 91, 89, 85, 82-80, 78 og 
77, 55  , 51 - 47, 44, 43, 41-38, 36, 35, 33 - 1)

Re_ SV_ DDK 
2019 r…ab.eml

Opstillet 
regnak…19.xlsx

Venlig hilsen / Kind Regard 

Sven Bjerkhof

Den 13. mar. 2020 kl. 20.32 skrev Hans Jørn Bentsen <kasserer@danskdobermannklub.dk>:

Kære medlemmer af DDK.
Hermed fremsendes regnskabet for 2019 samt budget for 2020.
Hvorfor regnskabet ikke kom i bladet kan jeg ikke svare for.  Det var godkendt og 
revideret tids nok, samt sendt til avlsansvarlig som står for at samle data til bladet, 
og videresende  til grafikeren. Måske hun kan svare på det til GF.
Vi har forsøgt og få skruet et nogenlunde fornuftigt budget sammen for 2020, dog 
skal nævnes at med medlemsnedgang var det en svær opgave.
Som i kan se har vi været nødsaget til og sætte vores klubblad ned til 4 udgivelser og 
vi har nedsat VM tilskuddet til kr. 8500; (her regner vi med og fremadrettet kunne 
finde sponsorer til klubdragterne) Da VM nu er blevet aflyst for 2020 ender vi ud på 
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finde sponsorer til klubdragterne) Da VM nu er blevet aflyst for 2020 ender vi ud på 
et plus frem for et minus på budgettet. VM deltagelse har været en stor post for vores 
lille klub i 2019.
Fremadrettet bør vi se på udgifter til gavebeløbet til årets bedste hunde og 
hundefører, da udgifterne til gaverne er noget høje, samtidig skal der arbejdes på og 
få flere til og melde sig ind i DDK, og flere til og annoncerer på web og i blad. Alle 
medlemmer er velkommen til at komme med forslag til hvordan vi få flere indtægter 
tilført klubben
	
DDK	regnskab	2019 2019 Budget	2020

Kon<ngenter	 49856,66 48500
forudbetalt	kon<ngent	2020	 -18063
Diverse	salg	mm.	 1428 1500

33221,66 50000

Blad
Annonceindtægt.	Blad	og	web 5486 8500
trykning	af	blad -34271 -23600
porto	bladet -9770 -6400
Indesign	 0
udgivelse	af	bladet	i	alt	 -38555 -21500

Generalforsamling	2018 -5583,17 -4500
Mødeak<vitet	BS	2018 -1768,51 -800
Deltagelse	IDC	 -4000 -2000
Møder	m.v.	ialt	 -11351,7 -7300

Porto	/	Div. -70 -400
Forsikringer	 0 -1000
IDC	kon<ngent -2307,42 -2300
Kontorhold,	web,	gebyrer -2982,05 -2000
Administra<onsudgiTer	i	alt -5359,47 -5700

UdgiTer	<l	brugssport	 -9906,5
Sponsor	støVe	<l	pokaler	sport 6838
UdgiTer	<l	uds<lling	 -43607,2
<lmeldinger	fra	uds<llinger	 34336
Sponsor	støVe	<l	pokaler	usd 19198

6858,3
-3000 -3000

Figurantmønstring	og	træf	 0
Gruppekonkurrence 0
StøVe	<l	VM	deltagere -17167,5 -8500
Tilmelding	<l	DM	IPO	 0
Mønstring	fig. 0 -1000
Brugshundeak<vitetet	i	alt -17167,5 -9500



Præmier	<l	bedste	IPO	1,2,3	 -2640,9 -2700
Præmier	<l	Guld,	Sølv	og	Bronze -2640,9 -2700
Bedste	hundeføre	og	gruppe -1000
DDK	præmier	uddelt	i	GF	2018 -6281,8
IDC	Guld	hund	 -1700

-7100
Nyanskaffelser	
2	telte	 -1600
nyanskaffelser	i	alt.		 -1600
Budget	underskud	2020 -4100
Egenkapital	primo	 202005
Egenkapital	ul<mo	 179830
NeVo	resultat						 -22175

<lgodehavende	 9785
Skyldige	beløb	 -22353
Underskud	for	2019 -34743

Uds<llinger	JM	og	DM	
JM	og	uds<lling	Gr.	Nordjylland -5
Thy	Cup	og	uds<lling	 -3152
ZTP	og	uds<lling	Tistrup	DDK 6077
Storstrøm	uds<lling	1400 1400
DM	2019	Gribskov 1560
Avls	og	uds<llingsak<viteter 5880
	
	
--	

Med venlig hilsen / Best regards
	
Hans Jørn Bentsen
Kasserer i Dansk Dobermann Klub
	
FORTROLIGHED	–	VIGTIGT	–	PERSONLIGE	OPLYSNINGER
Indholdet	af	denne	e-mail	anses	af	afsender,	som	værende	af	personlig	karakter	og	afgivet	i	
fortrolighed,	hvorfor	denne	e-mail	(korrespondancen	i	sin	helhed)	ikke	på	nogen	måde	må	
videresendes	<l	3.	mand	uden	samtykke	fra	afsender.	Det	samme	gælder	videregivelse	af	
oplysninger,	holdninger,	m.m.	der	fremgår	af	denne	e-mail.	
Sendt	fra	Mail	<l	Windows	10

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Sendt	fra	Mail	<l	Windows	10
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