Regnskab for indsamling til udeområdet ved Strandbakkehuset –
Børne- og ungehospice i Rønde.
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Beretning for indsamlingen.
I foråret 2019 blev Rønde Rotary Klub opmærksom på, at der manglede økonomiske
midler til etablering af et attraktivt ude- og naturområde ved det planlagte børne- og
ungehospice ”Strandbakkehuset” i Rønde.
Rønde Rotary Klub tog derfor initiativ til et samarbejde mellem de 6 Rotary klubber på
Djursland for at undersøge mulighederne for at fremskaffe det nødvendige beløb på
ca. 3 mio. kr.
En nedsat arbejdsgruppe for klubberne igangsatte en række interne aktiviteter for at
fremkomme med forslag til et idé-katalog for at fremskaffe finansieringen. Med
baggrund heri blev det besluttet at ansøge om og etablere en offentlig indsamling.
I idé-perioden blev medlemmerne af Rotary klubberne involveret og bekendt med de
forventede aktiviteter og indsamling. Det medførte at 2 af klubberne På Djursland,
samt en række private personer, overførte større og mindre beløb i perioden fra juni
måned 2019 / september måned 2019 til Rønde Rotary Klub til opstart af projektet.
Ved igangsætning af den offentlige indsamling den 16. september 2019 kunne Rønde
Rotary Klub derfor starte indsamlingen med et beløb på i alt kr. 83.305 kr.
Rotary organisationen og klubberne i det meste af Jylland blev herefter involveret i
indsamlingen i andet halvår af 2019, og der blev planlagt en lang række forskellige
indsamlings-aktiviteter. Nogle af aktiviteterne blev heldigvis gennemført før Danmark
gennemførte de nødvendige restriktioner for at begrænse udbredelsen af corona i
marts måned 2020.
Imidlertid medførte corona situationen markant ændrede forudsætninger for vores
indsamling, og vi fik derfor forlænget vores tilladelse til en offentlig indsamling til den
15. september 2020.
I løbet af denne periode lykkedes det at ansøge om og modtage en række større
donationer, men ved indsamlingsperiodens udløb var vi, grundet Corona situationen,
desværre ikke nået i mål med vores indsamling.
Vi ansøgte derfor og blev bevilget en ny indsamlingstilladelse for perioden 15.
september 2020 til den 8. september 2021.
Som det fremgår af vores regnskab, fik vi i de 2 indsamlingsperioder i alt indsamlet
kr. 3.567.111, hvilket vi betragter som meget tilfredsstillende.
Heraf har vi anvendt kr. 3.519.232 (incl. administrationsomkostninger) til
indsamlingens formål, og det resterende beløb på kr. 47.879 er overført til den
selvejende institution Strandbakkehuset til anvendelse for den fremtidige
vedligeholdelse af ude- og naturområdet.
Som det fremgår af regnskabet har børne- og ungehospice Strandbakkehuset valgt
HedeDanmark som hovedentreprenør for etablering af ude- og naturområdet, og det
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færdige resultat fremstår både smukt og meget anvendeligt for de alvorligt syge børn
og unge, deres familier, deres gæster og befolkningen i lokalområdet.
Da corona situationen tillod det, blev området officielt indviet ved et ”åbent-område”
arrangement den 27. august 2021.
For at give et samlet billede af vores indsamling, har vi valgt at samle resultaterne af
de 2 indsamlingsperioder i nærværende regnskab, hvor også resultatet af de enkelte
perioder fremgår.
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Regnskab for indsamling til udeområdet ved Strandbakkehuset.
Indsamlings-perioden fra den 16/9 2019 til 8/9 2021.

Indtægter
Indsamlet og doneret af 28 Rotary klubber
Øvrige donationer:
Vagn Christensen Mindefond
Rotarys Hjælpefond
District Grant
Rotary Distrikt 1440
Inge og Asker Larsens Fond

Perioden
16/9 2019

Perioden
15/9 2020

15/9 2020

8/9 2021

986.338
400.000
60.000
20.000
50.000
250.000

Hedeselskabet
Varelotteriet
Friluftsrådet

1.173.130
400.000

60.000

120.000
20.000
50.000
250.000

222.000
110.000
200.000

222.000
110.000
200.000

Jørgen Andersen

600.000

Private donationer i øvrigt
Erhvervsvirksomheder

125.809
273.600

12.572
10.000

138.381
283.600

2.765.747

801.364

3.567.111

-3.352.254

-3.352.254
-60.000

Omkostninger
Anlægsomkostninger HedeDanmark (note)
Projektbeskrivelse Rambøll

600.000

-60.000

Markedsføring:
Annonce opstart indsamling
Skiltning under anlægsarbejdet
Rammer til diplomer
Domæne rotaryindsamling.dk
Donationstavler og
oversigtskort

-3.500
-3.900
-329
-1.240

-3.500
-3.900
-329
-1.240

-80.950

-80.950

-4.000

-4.000
-2.100

-30
-4.741

-600
-5.588

-630
-10.329

-70.371

-3.448.861

-3.519.232

2.695.376

-2.647.497

47.879

Officiel indvielse af området
Gebyr indsamlingsnævnet
Pengeinstitut
Gebyr konto og overførsel
Negativ indlånsrente

Resultat

186.792

I alt for
indsamlingen
og
anvendelse

-2.100

Resultatet på kr. 47.879 er overført til den selvejende institution Strandbakkehuset til
anvendelse for den fremtidige vedligeholdelse af udeområdet.
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Noter
Anlægsomkostninger HedeDanmark
iflg. entreprisekontrakt af 7/7 2020 med senere tillæg.
Legeområde for de mindste

246.500

Legeområde for de større - Troldesporet
Ved søen
Boardwalk rundt om søen
Boardwalk til frugtlund
"Hårdt" træ på boardwalks
Søbro med overdækning
Stier rundt i skoven
Jordarbejde, beplantning m.m.

664.000
500.000
115.000
465.000
390.000
745.000
127.000

Kampestenså
Bænke og borde søbroen
Materiel til bænke i skoven
Offentlig sti ned til området
Dekort fra HedeDanmark

80.000
42.190
8.000
41.250
-71.686
3.352.254

Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet omfatter de indsamlingsaktiviteter som Rønde Rotary Klub har søgt
tilladelser til.
Der er søgt 2 tilladelser til samme formål, idet indsamlingsaktiviteterne kørte i forlængelse af
hinanden. Der var dog et overlap i perioden 9.9.2020-15.9.2020.
Tilladelse 1 omfattede perioden 16.9.2019-15.9.2020 og tilladelse 2 omfattede perioden
9.9.2020-8.9.2021.
Før tilladelse 1 havde Rønde Rotary Klub modtaget et beløb på kr. 83.305 til opstart af
projektet.
For at afspejle de 2 tilladelser, er regnskabet opdelt på periode 1, der omfatter perioden
16.9.2019-15.9.2020 og periode 2, der omfatter perioden 16.9.2020-8.9.2021.
I periode 1 er endvidere medregnet beløbet på kr. 83.305, som Rønde Rotary Klub har
modtaget inden den officielle indsamling.
Indtægter
Posten indeholder indtægter fra klubber, fonde, erhvervsvirksomheder og private. Bidraget
indregnet som indtægt på modtagelsen af bidraget.
Udgifter
Posten indeholder beløb doneret til anlæggelsen af udeområdet, omkostninger til
markedsføring m.v. samt renter til pengeinstitut. Udgifterne er indregnet med de faktisk
afholdte beløb på betalingstidspunktet.
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