
Det er kassererens ansvar at holde regnskab i foreningen. Regnskabet skal laves for at holde styr på forenin-
gens økonomi. Således er der orden i hvilke midler foreningen har modtaget, hvilke midler der er øremærket til 
hvad og hvad de bliver brugt på.

Indtægter
Indtægter gælder alle transaktioner der giver ”penge i kassen”. Det er for eksempel pensionistbidrag fra kom-
munen, deltager gebyr og midler fra Hedemarkens Aktivitetsmidler.

Udgifter
Udgifter er derimod alle transaktioner der tager penge ud af kassen. Her er det vigtigt at angive hvor de penge 
der bliver brugt, kommer fra. Særligt midlerne fra kommunen er øremærket. Foreningen skal stå til ansvar for 
hvordan de midler de bliver tildelt, er blevet brugt.

Bilag
Kassereren skal sørge for, at der findes bilag for alle foreningens indtægter og udgifter. Det er vigtigt for jeres 
eget overblik over økonomien, men det er også vigtigt, fordi mange tilskudsgivere (både kommunen og afdelin-
gen) kan forlange dokumentation for, hvad I har brugt deres penge til.

Bilag tæller blandt andet:

• fakturaer
• regninger
• kvitteringer
• kontoudtog
• indbetalingskort

Når I har bilag på alle foreningens økonomiske handlinger, kan I forhindre, at der opstår tvivl om, hvad forenin-
gens midler er brugt til. Bilagene er også grundlaget for jeres bogføring og dermed for regnskabet i foreningen.

Difference
Når regnskabet gøres op for året der er gået, skal der helst ikke være difference mellem det tal der fremgår 
som saldo i skemaet og det faktiske beløb I har tilbage. 

Bilag (bevis for udgifter) + evt. restbeløb 
= 

Samlet sum af indkomne midler
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Eksempel

Som det fremgår af nedenstående eksempel, skal I ved hver post udfylde 4 felter:

1. En beskrivelse af beløbets karakter
hvad er det?

2. Skriv beløbet i den rette kolonne: indtægt eller udgift
3. skriv hvilket nummer du angiver på bilaget

Husk også at skriv nummeret på selve bilaget når du gemmer det
4. Angiv med et kryds, hvilken pulje posten tilhører: hhv. Hedemarkens Aktivitetsmidler,  Albertslund Kommune

eller andet (I kan selv angive hvis der er en tredje eller flere puljer)




