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Ordinær generalforsamling  
tirsdag den 21. september 2021 kl. 15.00  
i idrætshallen på Øster Farimagsgades Skole, Øster Farimagsgade 40 
 
Bus 14 har stoppested ved skolen. 
 
 
Indgang til generalforsamlingen fra kl. 14.00. Kom gerne i god tid med henblik på 
registrering. Medbring medlemskort (medlemsnummer) og kuglepen. 
 
Der er ingen servering - kun vand. 
 
Bilagene er indsat på de næste sider.  

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Bilag 
4. Fremlæggelse af: 

a. Årsregnskab  Bilag 
b. Budget Bilag 

5. Indkomne forslag: 
a. Bestyrelsen: vedtægtsændringer genfremsat Bilag 
b. Medlemsforslag: vedtægtsændring § 4 Bilag 

6. Valg: 
a. Formand: Bente Vest Andersen er på valg og er villig til genvalg 
b. Øvrige medlemmer til bestyrelsen 

To medlemmer: Inge Buch og Jette Skou er valgt til den ordinære 
generalforsamling i 2022 og der skal derfor vælges fire til de øvrige pladser 

c. Suppleanter til bestyrelsen: der skal vælges 2 suppleanter 
7. Godkendelse af socialt engagerede grupper 
8. Valg af statsautoriseret revisor 
9. Eventuelt 
 

http://www.naboosterbro.dk/
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Bestyrelsens beretning 
 
 
VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I NABO ØSTERBRO tirsdag den 21.september 2021. 
(Udsat fra 23.marts 2021). 
 
Nabo Østerbro blev startet i 1997 af Carl-Einar Jørgensen. Det betyder, at vi i dette foreningsår er 
gået ind i et jubilæumsår. Den 13.marts 2022 har Nabo Østerbro 25års jubilæum. Det vil vi vide at 
fejre.  
 
Foreningens formål er: ”At styrke det sociale fællesskab og de fysiske og intellektuelle kompetencer 
blandt bydelens ældre borgere og gennem aktiviteter at styrke medlemmernes evne og lyst til at 
tage ansvar for eget liv og give mulighed for at deltage aktivt og engageret i samfundslivet”.  
Det skal vi hele tiden holde os for øje og arbejde for. 
 
Denne Generalforsamling var fastsat til afholdelse den 23.marts. På det tidspunkt var Nabo 
Østerbro ligesom meget andet lukket ned pga. Corona-restriktioner og generalforsamlingen derfor 
udsat til den 21.september. 
 
Når Nabo Østerbro igen vælger at afholde generalforsamlingen på Øster Farimagsgades Skole, 
skyldes det usikkerheden om afstandskrav, der pludselig kan ændre sig. Den store hal på ØFS vil 
kunne rumme alle fremmødte. Vi håber, at vi næste gang kan rykke tilbage til egne lokaler. 
 
Generalforsamlingen i 2020 blev pga. Corona-restriktioner først afholdt den 1.december. Kun en 
uge gik, og så måtte vi igen lukke ned.  
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev stemt igennem, dog undtaget forslag til nyt navn til 
værestedet i Odensegade 6. De andre ændringer skal således til afstemning igen på denne 
generalforsamling og vedtages med et flertal, for at være gældende.  
 
Generalforsamlingen valgte en ny fuldtallig bestyrelse til at varetage og føre Nabo Østerbro videre 
og arbejde efter foreningens vedtægter og værdigrundlag.  
Bestyrelsens medlemmer herefter:  
Formand: Bente Vest Andersen samt Bendt Pedersen, Bente Thuesen Winterø, Carl Simonsen, Inge 
Buch Nielsen, Jette Skov og Ruth Ridder. 
Suppleanter: Hugo Hannibal og Eva Moestrup. 
 
 
Hvad er der sket i bestyrelsen og foreningen i de 9½ måneder hvor tiden har været præget af 
restriktioner og nedlukning i forbindelse med risiko for Corona-smitte.  
 
Bestyrelsens første møde var indkaldt til den 15/12, men måtte aflyses på grund af ny nedlukning. 
Derefter skulle gå 4½ måneder før forsamlingsforbuddet tillod, at det første bestyrelsesmøde kunne 
afholdes den 28.april. 
 



NABO ØSTERBRO 
 
 
 

2 

 

 
Inden dette første møde var to medlemmer, Carl Simonsen og Bendt Pedersen i januar udtrådt af 
bestyrelsen med den begrundelse, at de ikke ønskede at oplyse navn, adresse og fødselsdato (ikke 
personnummer) til MobilePay. For at vi kan benytte betalingsmuligheden er MobilePay forpligtet til 
at indhente de nævnte oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne. Det er en del af reglerne som det 
offentlige har fastsat for at bekæmpe hvidvaskning.  
 
På det tidspunkt indtrådte så suppleanterne Hugo Hannibal og Eva Moestrup. 
 
Senest 31.marts skal KK modtage foreningens regnskab underskrevet af bestyrelsen.  
Da der var forsamlingsforbud, blev bestyrelsen i hold af to indkaldt til møde og underskrivelse den 
26.marts.  
 
På første møde 28.april med den samlede bestyrelse fortalte Eva Moestrup at hun faktisk ikke 
havde ønsket at komme i bestyrelsen, og kort inden møde nr. to, den 5.maj, meddelte Eva, at hun 
ønskede at udtræde af bestyrelsen.   
På dette møde meddelte Ruth Ridder at hun trak sig fra bestyrelsen og forlod derefter mødet.  
Bestyrelsen konstituerede sig således: Inge Buch, næstformand, Jette skov Jørgensen, kasserer, 
Bente Thuesen Winterø og Hugo Hannibal menige medlemmer.  
På dette møde vedtog bestyrelsen enstemmigt sin forretningsorden.  
Hugo Hannibal meddelte i en mail dagen efter, at han ikke ønsker at være medlem af bestyrelsen. 
Således fire tilbageværende medlemmer.  
 
Bestyrelsen har afholdt 8 møder med en lang række punkter på dagsordenen. Bestyrelsen har 
arbejdet med at skabe sig et overblik over foreningens drift, bl.a. hvor den er kontraktligt forpligtet, 
og hvor der mangler kontrakter.  
 
 
VÆRESTEDERNE 
Da forsamlingsforbuddet blev ændret til højst 10 personer den 8.december måtte foreningen igen 
lukke alle aktiviteter samt værestederne og kontoret.  
For at holde kontakt til medlemmer under nedlukningen, havde Linda og Sarah telefonerne åbne og 
ringede rundt til mange medlemmer, ligesom medlemmerne kunne ringe til dem, hvis de havde 
brug for en snak. Det benyttede mange sig af. Det blev til gåture, små kaffemøder med få deltagere 
ad gangen og digital frokost blev arrangeret.    
 
Først efter 5½ måneder, kunne vi åbne. Undervejs annoncerede vi flere gange at vi forventede at 
åbne. Endelig den 28.maj tillod restriktionerne at vi igen kunne slå dørene op og byde 
medlemmerne indenfor.  
Det blev til en måned med restriktioner, Coronapas og afstandskrav, men alligevel mange aktiviteter 
og godt besøgt.  
Stor var succesen da Nabo Østerbro fik tildelt penge fra statens Coronapulje. Med dem til rådighed 
arrangerede Erik en meget fin sejltur til Helsingør, inden vi gik på sommerferie den 26.juni. 
 
Nu er vi i gang igen. Der er lagt et program for efteråret med flere arrangementer, som det er muligt 
at deltage i, ud over de mange faste ugentlige aktiviteter 
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Motionscentret i Vibenshave 
Også motionisterne mødte talstærkt frem fra første åbningsdag. Restriktioner som Coronapas, stor 
afstand og ekstra afspritning kunne ikke holde dem fra at kaste sig over træningen. Et nyindkøbt 
løbebånd vakte glæde og blev straks taget i brug. 
KK har givet en bevilling til motionscentret (lokaleomkostninger, øvrige driftsomkostninger og 
vedligeholdelse samt eventuelle nyindkøb). 
Motionisterne har haft mulighed for at holde formen vedlige gennem sommeren. Tak til Bendt 
Pedersen, der har holdt centret åbent nogle dage om ugen.  
 
 
ØKONOMI 
Årsregnskabet for 2019 blev godkendt på generalforsamlingen i december. Regnskabet for 2020 er 
nu på dagsordenen. 
Socialforvaltningens Borgercenter Voksne har i slutningen af august foretaget et såkaldt økonomisk 
tilsyn. Vi kender endnu ikke forvaltningens konklusion. Økonomien bærer præg af nedlukningerne: 
manglende kontingentindbetalinger, manglende lejeindtægter og manglende indtægter fra cafesalg 
kan mærkes.  
Sundhedsforvaltningen har udlagt en ekstra Coronarelateret pulje til §79 seniorklubber på 
kr.400.000. Her kan søges om dækning til bl.a. manglende indtægter ekstra Corona-relaterede 
udgifter mm. Foreningen søger naturligvis denne pulje. (Sidste år fik vi 32.000).  
 
Der er taget kontakt til Danske Seniorer om praktisk hjælp til at forny medlemskartoteket med ny 
database og en ny integreret hjemmeside. Anskaffelsen finansieres af en overførsel fra 2019-
regnskabet.  
Corona’en har også sinket dette arbejde, men heldigvis har KK forståelse herfor. 
 
 
FORENINGENS ØKONOMI OG KONTORLEDER/DAGLIG 
LEDER/ADMINISTRATION/FORRETNINGSFØRER 
Foreningens økonomi tillader pt. ikke at der ansættes en kontorleder. Derfor har bestyrelsen 
formelt forlænget beslutningen om, at foreningens ledelse i det daglige varetages af formanden i 
samarbejde med ansatte og frivillige medarbejdere. Årsagen til den manglende økonomi skyldes at 
KK ikke længere bevilger det såkaldte §18-tilskud og at de andre kommunale tilskud ikke er 
reguleret, i hvert fald siden 2013 og endda er mindre end den gang. Efter prisudviklingen svarer det 
til omkring 250.000 kroner. 
Bestyrelsen har påbegyndt drøftelser om opgavebeskrivelse og profil for en ny på posten.  
 
 
MEDLEMSKAB OG KONTINGENT. 
I nedlukningsperioderne har en del medlemmer meldt sig ud af foreningen. Mange er i restance. Vi 
har netop udsendt rykkere til restanterne og håber, at indbetalingerne strømmer ind, når vi igen er 
godt i gang. 
Vi har den store glæde, at nye medlemmer er kommet til. Velkommen til, vi håber, at I bliver glade 
for at komme i vores væresteder og deltage i de aktiviteter I har lyst til.  
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SAMARBEJDSPARTNERE 
Kursusringen med leder Helle Storm, står for al kursusvirksomhed i Nabo Østerbro, som stiller 
lokaler gratis til rådighed for ca. 25 kurser ugentlig.  
For ”husly” betaler Kursusringen et beløb til nogle af oplægsholderne til vores debatarrangementer 
i både Odensegade og Vibenshave.  
I den korte åbningsperiode i juni blev oprettet et nyt malerhold i Odensegade.  
Tilmelding og betaling for kurserne skal ske til lærerne. Man kan således ikke melde sig til kurserne 
via kontoret  
 
 
Østerbro Lokaludvalg er igen begyndt at holde deres månedlige møder i Vibenshave. Lokaludvalget 
honorerer NØ for leje af lokalerne inklusive klargøring til mødet og fortæring samt oprydning.   
Ligeledes er der igen aftalt at Lokaludvalgsbanko afholdes søndag den 7.november i Odensegade 6 
og søndag den 14.november i Vibenshave. 
 
Ældre hjælper ældre, har i en årrække kommet i foreningens kontor hver formiddag for at foretage 
tryghedsopkald til ældre der ønsker det. Da Corona-restriktionerne i december  
lukkede alt ned, besluttede man, at disse opkald skulle foretages fra de enkelte opkalderes hjem. 
Efter åbningen af Nabo Østerbro igen, har Ældre hjælper ældre ønsket at fortsætte på den måde. 
 
 
ØVRIGE SAMARBEJDSPARTNERE 
Danske Seniorer 
Filmklubben ”Hans og Trine” 
Fristedet, Sionskirken 
Kriminalforsorgen, samfundshjælper 
Lokaludvalget 
Østerbro Lille Museum 
m.fl. 
 
Vi glæder os til at genoptage samarbejdet nu, hvor alle Corona-restriktioner er afblæst 
 
 
FRIVILLIGE MEDARBEJDERE 
Tak til alle jer frivillige medarbejdere fordi I vendte tilbage ved genåbningen og igen tog fat på alle 
de forskellige opgaver som I har påtaget jer og samtidig ekstra opgaver som følge af restriktioner. 
Det betyder, at Nabo Østerbros medlemmer får hjælp og bliver serviceret på forskellig vis. Det 
gælder både i værestederne og i administrationen. I er uundværlige- STOR, STOR TAK.  
 
 
LØNNEDE MEDARBEJDERE  
Stor tak skal naturligvis også lyde til vores lønnede medarbejdere i både cafeerne, administrationen 
og turarrangør. I er, sammen med jeres frivillige medarbejdere garant for, at Nabo Østerbro er et 
godt og hyggeligt sted at være. 
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Bestyrelsen 
 
Bente Vest Andersen, formand På valg 
Inge Buch Nielsen, næstformand 
Jette Skov, kasserer 
Bente Thuesen   På valg 
 
Nabo Østerbro har brug for en fuldtallig bestyrelse. En bestyrelse der vil lægge en strategi og 
udvikle foreningen i de kommende år og som sammen vil arbejde frem imod at nå de mål, der 
opsættes. 
 
 
2. september 2021 
Bestyrelsen 
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Foreningsoplysninger

Foreningen Nabo Østerbro
Odensegade 5, st.th.
2100 København Ø

Telefon: 35 26 01 20
Hjemmeside: www.naboosterbro.dk
E-mail: kontor@naboosterbro.dk

CVR-nr.: 20 04 24 86
Stiftet: 13. marts 1997
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: København

Bestyrelse Bente Vest Andersen, formand
Bente Thuesen Winterø
Eva Moestrup
Hugo Raben  Hannibal
Inge Buch Nielsen
Jette Schou Jørgensen
Ruth Ridder

Revision Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Taastrup

Medlemstal 1. januar 2020: 656
31. december 2020:  600
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Ledelsesberetning

Aktiviteterne er bestemt i foreningens vedtægter i § 3 om formål:

At styrke det sociale fællesskab og de fysiske og intellektuelle kompetencer blandt bydelens ældre borgere og
gennem aktiviteter at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og give mulighed for at

deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Herigennem vil NABO ØSTERBRO også søge at skabe løsninger for truede, ensomme og udstødte personer i

bydelen. Gennem bl.a. et integreret samarbejde med Ældreråd, andre frivillige foreninger, socialcenter og in-
stitutioner på Østerbro og i Københavns Kommune.
Foreningen står til rådighed i forbindelse med jobtræning, flexjob og samfundstjeneste. Foreningen kan etab-

lere opsøgende indsats ved hjælp af frivillige eller aktiverede personer.

Aktiviteter og den foreningsmæssige drift er i det væsentligste finansieret af bevillinger fra Københavns Kom-
mune. Derudover opnås lejlighedsvis kommunale og andre tilskud til konkrete aktiviteter og anskaffelser.

Tillige bidrager medlemskontingent og private donationer. Visse af aktiviteterne finansieres helt eller delvist
af deltagerbetaling.

Foreningens fortsatte drift er betinget af de kommunale bevillinger, der tildeles for ét år ad gangen. For 2021
er der opnået tilsagn om tilskud fra Københavns Kommune efter § 79, fra Socialforvaltningen samt fra Sund-

heds- og Omsorgsforvaltningen. Disse tilskud andrager samlet kr. 2.295.185.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 blev kr. 252.000 - hidrørende fra ikke
brugte tilskud i 2018 og 2019 - af Københavns Kommune godkendt anvendt til:

Anskaffelse af lydanlæg med teleslynge, til Værestedet Vibenshave: 112.000
Database/medlemskartotek, hjemmeside samt PBS eller lignende funktion

til håndtering af medlemskontingent og deltagerbetaling: 140.000
252.000

Lydanlægget er anskaffet i 2020.
På grund af nedlukningen som følge af corona-epidemien er udviklingen af medlemssystemet ikke sket som
planlagt. Københavns Kommune har godkendt foreningens ansøgning om udskydelse af fristen til 30. juni

2021.

Ordinær generalforsamling i 2020 kunne ikke afholdes i marts som foreskrevet. Corona-situationen forhin-
drede også afholdelse i september og derfor fandt generalforsamlingen først sted den 1. december. Årsregn-

skab (2019) og budget (2020) blev således først godkendt på det tidspunkt. Det fremlagte budget var et da
ajourført budget, og det er beløbene herfra, der er indsat i den efterstående resultatopgørelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Nabo Østerbro

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nabo Østerbro  for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der om-

fatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overens-
stemmelse med god regnskabsskik samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens instruks.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-

stemmelse med god regnskabsskik samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens instruks.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af

bestemmelserne i revisionsinstruks fra Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, herefter
kaldet Sundheds- og Omsorgsforvaltningens revisionsinstruks. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er

uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtel-

ser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder budgettal for resultatopgørelsen og noter. Budgettallene, som fremgår i en særskilt

kolonne, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Dan-

mark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens revisionsinstruks, altid vil af-
dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller

fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Sundheds- og Omsorgsforvaltnin-

gens revisionsinstruks, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-

onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisions-

bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at

der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er
omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juri-

disk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-

skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hen-
syn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har ikke kritiske bemærkninger til den juridisk kritiske revision eller forvaltningsrevisionen.

København, den 26. marts 2021
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Joachim Munch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne42244

jbm
Underskift
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december -
opdeling af resultatet efter indtægtsarter

Fordeling af resultatet efter indtægtsarter

Note (kr.) 2020 i alt
 Budget 2020

(ej revideret)
Driftstilskud

§79
Øvrige

driftstilskud
Projekttil-

skud
Øvrige

indtægter

1 Driftstilskud fra Kbh. Komm. - §79 1.741.900  1.710.000  1.741.900 0 0 0

2
Driftstilskud fra Kbh. Komm. - øv-
rige 462.365 462.000 0 462.365 0 0

Driftstilskud i alt 2.204.265 2.172.000 1.741.900 462.365    0    0

2 Kontingentindtægter 268.625 275.000 0 0 0 268.625
2 Lejeindtægter 76.850 75.000 0 0 0 76.850
2 Gaver fra private, legater m.v. 5.238 1.000 0 0 0 5.238
2 Overskud, arrangementer 10.272 50.000 0 0 0 10.272

Indtægter i alt 2.565.250 2.573.000 1.741.900 462.365 0 360.985

100% 67,9% 18,0% 0,0% 14,1%

2 Projekttilskud, Kbh. Kommune 0 0 0 0 0 0
2 Projekttilskud, øvrige 0 0 0 0 0 0

Projektindtægter i alt    0    0    0    0    0    0

3 Personaleomkostninger 947.784 940.000 643.581 170.830 0 133.373
4 Lokaleomkostninger 1.263.343  1.250.000 857.857 227.707 0 177.779
5 Administrationsomkostninger 190.905 250.000 129.632 34.409 0 26.864
6 Andre omkostninger 162.353 130.000 110.244 29.263 0 22.847

Omkostninger i alt 2.564.385 2.570.000  1.741.314 462.209 0 360.863

Årets resultat 865 3.000 586 157 0 122
Ej anvendte tilskud 743 3.000 586 157 0 0
Overført til egenkapitalen 122 0 0 0 122

Regnskabsmæssigt resultat 0 0 0 0 0 0
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Balance 31. december

Note
2020

kr.
2019

kr.

Aktiver
7 Materielle anlægsaktiver

Køkkenistandsættelse, Vibenshave 43.474 45.146
Inventar 4.712 8.482

Materielle anlægsaktiver i alt 48.186 53.628

Anlægsaktiver i alt 48.186 53.628

Deposita 275.327 290.250

Periodeafgrænsningsposter 114.773 114.773
Øvrige tilgodehavender 4.500 44.154

Tilgodehavender 394.600 449.177

8 Likvide beholdninger 733.305 963.646

Omsætningsaktiver i alt 1.127.905 1.412.823

Aktiver i alt 1.176.091 1.466.451
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Balance 31. december

Note
2020

kr.
2019

kr.

Passiver
Saldo primo -21.502 -21.502

Overført resultat 122 0

Kapitalkonto ultimo -21.380 -21.502

Feriemidler til indefrysning 75.000 20.000

Langfristede gældsforpligtelser 75.000 20.000

Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP, pensionsbidrag m.v. 72.576 28.987

Skyldig feriepengeforpligtelse 13.000 53.000
Skyldige omkostninger 152.204 166.824

9 Skyldige tilskud 141.156 457.802
Forudbetalte tilskud 647.685 604.865

Forudbetalte medlemskontingenter 95.850 155.875
Øvrige periodeafgrænsningsposer 0 600

Kortfristede gældsforpligtelser 1.122.471 1.467.953

Gældsforpligtelse i alt 1.197.471 1.487.953

Passiver i alt 1.176.091 1.466.451

10 Eventualforpligtelser
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Noter

2020
kr.

Budget 2020
Ej revideret

kr.
2019

kr.

Note 1.  Driftstilskud fra Københavns Kommune

Københavns Kommune, §79, Nabo Østerbro 1.710.000 1.710.000 1.710.000
Københavns Kommune, §79, Corona-tilskud 31.900 0 0

1.741.900 1.710.000 1.710.000

Note 2.  Øvrige tilskud og indtægter

Københavns Kommune, §18, Frivilligt socialt arbejde 0 120.000
Københavns Kommune, Socialforvaltningen 462.365 456.251
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsfor-
valtningen, §79 0 155.000
Kontingentindtægter 268.625 254.050
Nettoindtægter, rejser og tirsdagsture -13.787 27.746
Nettoindtægter, Værestedet -9.037 20.557
Nettoindtægter, Vibenshave 30.074 69.559

Nettoindtægter banko 3.022 7.568
Lejeindtægter, diverse lejere 76.850 120.592

Gaver fra private, legater m.v. 5.238 116.248

823.350 863.000 1.347.571

Note 3.  Personaleomkostninger

Lønninger 914.734 961.125
Feriepengeregulering 15.000 17.793
ATP, arbejdsgiverandel 4.671 8.142

Sociale omkostninger 6.294 21.868
Øvrige personaleomkostninger 7.085 11.400

947.784 940.000 1.020.328
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Noter

2020
kr.

Budget 2020
Ej revideret

kr.
2019

kr.

Note 4.  Lokaleomkostninger

Husleje 1.068.598 1.029.814

El, vand og varme 166.656 179.396
Renholdelse 10.626 35.871

Vedligeholdelse 10.593 11.193
Småanskaffelser 6.870 39.866
Køkken – Odensegade 6 0 69.984

Lydanlæg – Odensegade 6 0 100.594
Akustikanlæg – Odensegade 6 0 29.875

Gulvbelægning og køledisk 0 103.002

1.263.343 1.250.000 1.599.595

Note 5.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler og papirvarer 13.228 18.918
Servicekontrakt kopimaskine 22.429 31.250
Telefon, internet, porto og fragt 42.061 48.959
Porto 17.264 29.791
Bladomkostninger 1.563 0

It-omkostninger 8.222 8.988
Småanskaffelser 0 23.032
Revision og regnskabsmæssig assistance 61.875 85.000

Regnskabsmæssig ass. samt bogføring tidligere år 17.625 6.875
Konsulentbistand 0 7.650

Abonnementer og kontingenter 2.700 1.900
Annoncering 0 1.075

Dekoration 0 421
Gebyrer 3.271 5.249
Diverse 667 11.102

190.905 250.000 280.210
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Noter

2020
kr.

Budget 2020
Ej revideret

kr.
2019

kr.

Note 6.  Andre omkostninger

Forsikringer 22.750 21.581
Leasing af driftsmidler 76.950 69.218
Generalforsamling 2.558 0
Corona-foranstaltninger 21.533 0
Kommunale driftstilsyn 33.120 0
Renteomkostninger 0 331
Afskrivninger 5.442 5.442

162.353 130.000 96.572

Note 7.  Materielle anlægsaktiver

(kr.)
Køkkenistandsæt-
telse, Vibenshave Inventar 2020

Kostpris 1. januar 50.162 40.703 90.865
Tilgang 0 0 0
Afgang 0 0 0

Kostpris 31. december 50.162 40.703 90.865

Afskrivninger 1. januar 5.016 32.221 37.237
Årets afskrivninger 1.672 3.770 5.442

Afskrivninger 31. december 6.688 35.991 42.679

Regnskabsmæssig værdi 31. december 43.474 4.712 48.186

2020
kr.

2019
kr.

Note 8.  Likvide beholdninger

Bankindeståender 730.180 958.760
Kassebeholdninger 3.125 4.886

733.305 963.646
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Noter

2020
kr.

2019
kr.

Note 9. Skyldige tilskud

Københavns Kommune, projekt "Nye lokale fællesskaber" 0 195.792
Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, §79* 140.413 252.900
Ej anvendte tilskud, indeværende år 743 9.110

141.156 457.802

*Foreningen har den 14. februar 2020 modtaget tilsagn fra Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgs-

forvaltningen, om at anvende kr. 252.000 til følgende projekter:

Projekt ny database, hjemmeside smat PBS eller lignende funktion kr. 140.000
Anskaffelse af teleslynge- og højtaleranlæg kr. 112.000

Anskaffelse af teleslynge- og højtaleranlæg kr. 112.000 er sket i 2020.

Som følge af Covid-19 situationen, er fristen for anvendelse til projekt ny database, hjemmeside samt PBS
eller lignende funktion kr. 140.000, udskudt til 1. juli 2021.
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Noter

Note 10.  Eventualforpligtelser

Lejekontrakter

Odensegade 5, st. th.
Foreningen har indgået lejekontrakt. Denne kan opsiges med 3 måneders varsel. Den årlige leje udgør t.kr.
158.

Odensegade 6

Foreningen har indgået lejekontrakt. Denne kan opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige leje udgør t.kr.
434.

Nyborggade 9
Foreningen har indgået lejekontrakt. Denne kan opsiges med 12 måneders varsel. Den årlige leje inkl. forbrug

udgør t.kr. 459.

Leasing

Foreningen har indgået leasingkontrakt vedrørende kopimaskine med en årlig leasingydelse inkl. service på

t.kr. 69. Leasingkontrakten har en restløbetid på 25 måneder.

Foreningen har indgået leasingkontrakt vedrørende opvaskemaskine (Odensegade 6) med en årlig leasing-

ydelse på t.kr. 13.

Foreningen har indgået leasingkontrakt vedrørende opvaskemaskine (Vibenshave) med en årlig leasingydelse
på t.kr. 15.

Foreningen har derudover ingen eventualforpligtelser.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Nabo Østerbro for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik samt
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens instruks.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet for 2020 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen
indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

eller fraflyde foreningen, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Tilskud

Tilskudsindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når tilskudsbetingelser er opfyldt.

Kontingentindtægter

Kontingentindtægter omfatter indbetalte kontingenter, som kan henføres til regnskabsåret.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens aktivitet,
herunder lokaleleje, som kan henføres til regnskabsåret, samt salg af kaffe, arrangementer o.l., indtægtsføres
når beløbet bliver indbetalt.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge
til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
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Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, småanskaffelser m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor

aktivet er klar til brug.

Materiale anlægsaktiver hvor der er bevilliget tilskud til finansieringen, bliver omkostningsført i anskaffelses-
året.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes

forventede brugstider:
Brugstid

Køkkenistandsættelse, Vibenshave 30 år
Inventar 5 år

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsom-
kostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter foreningens indestående i Arbejdernes Landsbank samt kassebeholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter årets overførte resultat, samt tidligere års overførte resultater.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende tilskud i de efterfølgende år.

4288/201356309
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NABO ØSTERBRO

Budget 2021

REV

Årsregnskab til KK til KK Seneste

2020 ansøgning bevilget ajourføring

Kommunale tilskud

Københavns Kommune, § 79 1.710.000 1.865.000 1.710.000 1.710.000

Københavns Kommune, § 79, Corona-

tilskud 31.900 0 0

Københavns Kommune, 

Socialforvaltningen 462.365 465.000 465.000 465.000

Københavns Kommune, tilskud drift 

motionsrum 0 200.000 120.000 120.000

2.204.265 2.530.000 2.295.000 2.295.000

Private gaver og tilskud 5.238 0 0 2.000

Medlemskontingent 268.625 275.000 225.000 205.000

Egne aktiviteter, nettoindtægt: 10.272 96.000 52.000 25.000

Lejeindtægt mødelokaler 76.850 120.000 60.000 60.000

Indtægter i alt 2.565.250 3.021.000 2.632.000 2.587.000

Lønomkostninger 947.784 1.219.000 917.000 831.000

Lokaleomkostninger 1.263.343 1.332.000 1.332.000 1.374.000

Administrationsomkostninger 190.905 292.000 199.000 197.000

Andre omkostninger 162.353 178.000 184.000 119.000

Til rådighed, uspecificeret 66.000

Omkostninger 2.564.385 3.021.000 2.632.000 2.587.000

Resultat 865 0 0 0

2. september 2021

Bestyrelsen

Budget 2021

004 BUDGET 2021 til genf 1 af 1
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NABO ØSTERBRO Ordinær generalforsamling 21/9 2021 - pkt. 5.b. 
 

 
NØ Vedtægter ændringer 21-09-2021 

 

 
Forslag til vedtægtsændringer for NABO ØSTERBRO 
 
I den ordinære generalforsamling den 1. december 2020 er de efterstående forslag 
vedtaget, men ikke med det krævede flertal. Det er den 8. december 2020 varslet, at 
forslagene fremsættes til behandling i næste ordinære generalforsamling (kan vedtages 
med 2/3 af de tilstedeværende stemmer (§ 11). Forslagene fremsættes enkeltvis til 
afstemning. 
 

§ 4. 
 
Afsnit 4 

Nuværende: Foreslås ændret til: 
Repræsentant eller repræsentanter fra socialt 
engagerede gruppe/grupper kan tiltræde 
bestyrelsen uden stemmeret. 

Udgår 

 
Afsnit 5 

Nuværende: Foreslås ændret til: 
Bestyrelsen konstituerer af sin midte et 
forretningsudvalg bestående af formand, 
næstformand, kasserer og 1 medlem. (4) 

Bestyrelsen konstituerer af sin midte en 
næstformand og kan konstituere en kasserer. 
Bestyrelsen nedsætter af sin midte et 
forretningsudvalg bestående af formand, 
næstformand og 1 medlem. (3) 

 
Begrundelse:  
Bestemmelsen om forretningsudvalg forudsætter, at der konstitueres en næstformand. Med et 
forretningsudvalg på 4 medlemmer ud af en bestyrelse på 7, vil alle beslutninger kunne træffes i FU. 
Derved sættes bestyrelsesdemokratiet ud af drift. 
 

Nuværende: Foreslås ændret til: 
Ny bestemmelse – sidste afsnit i §4 Personer i ægteskabelige eller lignende forhold 

kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen. 

 

§ 7. stk. 2 
 

Nuværende: Foreslås ændret til: 
Kontingentet følger udviklingen i pristallet og 
fastsættes 1 gang årligt af bestyrelsen første 
gang ultimo 2019. Kontingentet opkræves indtil 
videre som hidtil med sidste nummer af 
medlemsbladet. Kontingentstigningen rundes 
op til nærmeste 5 eller 10 kr. 

Kontingentet opkræves indtil videre som hidtil 
med sidste nummer af medlemsbladet for det 
kommende år. 

 
Begrundelse:  
Afsnittet er i modstrid med § 7 stk. 1, hvor der i sidste linje står: ”...et kontingent, hvis størrelse 
fastsættes af generalforsamlingen”. 
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NØ Vedtægter ændringer 21-09-2021 

 

 
 

§ 8. 
 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden: 

Nuværende: Foreslås ændret til: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Beretning om foreningens virksomhed i 

det forløbne år. 
4. Fremlæggelse af årsregnskab samt 

budget. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg 

a. Formand – ulige år. 
b. Øvrige medlemmer til bestyrelsen 
c. Suppleant til bestyrelsen 

7. Godkendelse af socialt engagerede 
grupper. 

8. Valg af statsautoriseret revisor. 
9. Eventuelt. 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af 3 stemmetællere 
4. Beretning om foreningens virksomhed i 

det forløbne år. 
5. Fremlæggelse af årsregnskab samt 

budget. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg 

a. Formand – ulige år. 
b. Øvrige medlemmer til bestyrelsen 
c. Suppleant til bestyrelsen 

8. Godkendelse af socialt engagerede 
grupper. 

9. Valg af statsautoriseret revisor. 
10. Eventuelt. 

 
Begrundelse:   
Der ønskes som fast procedure indsat et punkt om valg af stemmetællere (nyt punkt 3). 
 

§ 9. 
 

Nuværende: Foreslås ændret til: 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, 
når det begæres skriftligt af enten 3 
medlemmer af forretningsudvalget, 1/3 af 
bestyrelsen eller 1/3 af foreningens 
medlemmer. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, 
når det begæres skriftligt af enten et enigt 
forretningsudvalg, 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af 
foreningens medlemmer. 

 
Begrundelse:  
Med foreningens ca. 700 medlemmer finder bestyrelsen, at hvis så stort et antal som 1/4 ønsker 
ekstraordinær generalforsamling, må en sådan afholdes.  
 
 

Nuværende: Foreslås ændret til: 
Den ekstraordinære generalforsamling skal 
indkaldes med mindst 10 dages varsel og 
afholdes senest 2 uger efter begæringens 
modtagelse. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal 
indkaldes med mindst 10 dages varsel og 
afholdes senest 3 uger efter begæringens 
modtagelse. 

 
Begrundelse 

I praksis vil afholdelse inden 2 uger meget vanskeligt kunne overholdes.  * 
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