
ARTIKLER I Idrætsliv om Foreningspakken og Klubportalen: 
 

Det er sgu smart 

 
Lettelse: Klubbens ledere vil blive sparet for meget administrativt arbejde med foreningspakken, mener Nicolai 
Blom. 
 
Af Hanna Britt Milling 
 
2. maj 2003 
 
"Det er sgu smart, at alle klubbens data ligger ét sted," siger Nicolai Blom, der både er ungdomsudvalgsformand i Århus 
Tigers, der spiller amerikansk fodbold, og fungerende sekretariatschef i Idrætssamvirket Århus. 
 
"I klubben har vi før kørt med hvert vores databasesystem, både formanden, kassereren og jeg som træner. Det bliver en 
lettelse at få samlet alle de data. Og vi har aldrig haft et regnskabsprogram før, så regnskaberne har været af noget 
svingende kvalitet," fortæller 28-årige Nicolai Blom. 
 
Han ser også en fordel i, at foreningspakken er internetbaseret, så man kan logge sig på fra en hvilken som helst pc når som 
helst. Klubben er nu færdig med at lægge alle medlemmerne ind og er godt i gang med kontoplanen. 
 
"Regnskabssystemet har til gengæld nogle arbejdsgange, som ikke er helt logiske og tunge. Her kunne man godt lave en 
hjælpefunktion, der guider brugeren igennem. Jeg ved, at vores kasserer har brugt noget tid på at sætte sig ind i det," siger 
Nicolai Blom og tilføjer: 
 
"Jeg ved også godt, at sådan er det altid med nye systemer, så jeg regner da med, at der løbende kommer småjusteringer, 
som gør regnskabsdelen mere brugervenlig." 
 
Som ansat i Idrætssamvirket Århus følger han med i, hvad der er af foreningsprogrammer, så han kan rådgive foreningerne 
om, hvad der passer til deres behov. Og han vil ikke afvise, at nu hvor DGI er gået med i foreningspakken, at samvirket også 
på et tidspunkt vil bruge den. 
 
 

Foreningspakken 

Foreningspakken indeholder: 
 
Økonomisystem: 
• Bogføring 
• Budgetlægning 
• Udskrivning af fakturaer 
• Regnskabsrapport 
• BS-total 
Medlemsstyring: 
• Personoplysninger 
• Beregning af medlemstal 
• Holdstyring 
• Aktivitetsstyring 
• Kontingentopkrævning 
Salgsartikler 
 
Styr på medlemmerne 
Hvert medlem får sit eget stamkort. Her skriver man alle relevante oplysninger som navn og adresse, fødselsdato, 
telefonnummer og e-postadresse. Nu kan man knytte personen, lad os kalde ham lille Peter, til et hold. 
 
Et hold opretter og beskriver man selv med alle de praktiske informationer. 
 
Men lille Peter skal også med på sommerlejren, og så knytter man ham til den aktivitet. Automatisk bliver han opkrævet 
pengene sammen med det næste kontingent, hvor han også skal betale de svømmebriller, han købte i sidste måned. 
 
Systemet har også en funktion, der hedder familie, så man både kan give familierabatter og kun sender eksempelvis ét 
klubblad til husstanden. 
 
Klubbens frivillige i bestyrelsen og udvalgene samt trænerne oprettes på samme måde, og dermed kan man nøjes med at 
rette ét sted, hvis formanden går af, og næstformanden træder i hendes sted, eller hvis Sofie Hansen bliver træner for et nyt 
hold. 
 
Når alle klubbens personer, hold og aktiviteter er oprettet, kan man jonglere rundt med dem og udtrække lige de oplysninger, 
man har brug for. Og man kan eksportere data til andre programmer, fx Excel. 
 
Oplysningerne om hold, bestyrelse og andre grupper i klubben er forberedt til, at de kan lægges på klubbens hjemmeside, 
eventuelt med en adgangskode, så kun klubbens medlemmer kan se dem. 



 
Man slipper også for at indberette oplysninger til sit specialforbund, fordi klubben kan udveksle data, fx navneændringer, med 
forbundet, hvis altså forbundet bruger idrætssystemet. 
 
Oplysningerne er ligeledes forberedt til, at de kan sendes til kommunen, der jo blandt andet gerne vil vide, hvor gamle 
medlemmerne er, og i hvilken kommune de bor. 
 
Styr på økonomien 
Økonomisystemet i foreningspakken er baseret på et gennemprøvet program, nemlig Maconomy, som 45 specialforbund også 
bruger eller er ved at tage i brug. 
 
Kunsten har været at gøre det webbaseret, hvilket har den fordel, at det ikke er afhængigt af kassererens personlige 
computer, men kan bruges fra en hvilken som helst pc, når blot man har adgangskoden. 
 
Systemet har de sædvanlige funktioner som bogføring og budgetlægning, men kan mere end det. Via BS-total kan man 
udsende kontingentopkrævning, og når lille Peter har betalt sit kontingent, sender PBS automatisk besked. Desuden kan man 
lave regnskabsrapporter. 
 
Økonomisystemet er opbygget som en meget stor standardkontoplan, hvor foreningen selv kan vælge, hvilke poster man har 
brug for. Det har den fordel, at foreningerne vil få ens opbyggede regnskaber, og derved kan en kasserer i princippet overtage 
posten i en hvilken som helst forening. 
 
Desuden er det en fordel for kommunerne, at de fremover kan få ensartede regnskaber fra klubberne. 
 
 

Ikke mere venstrehåndsarbejde 

 
DOS: Forældede maskiner og programmer er en plage for klubberne, siger Trylle Arnfred. 
 
Af Hanna Britt Milling 
 
2. maj 2003 
 
I Gentofte Ride-Klub står to computere, der kører med DOS-program. Med dem bliver klubbens 500 medlemmer og aktiviteter 
styret, og det er bestemt ikke optimalt. 
 
"Mange andre klubber har også forældede programmer, fordi fokus er på det idrætslige, og så bliver det administrative til 
venstrehåndsarbejde. Det bliver forhåbentlig ændret med foreningspakken," siger Trylle Arnfred, der er medlem af klubben, 
men som har prøvekørt foreningspakken for Rideklubben Jægersborg Tattersall. 
 
"Derfor er det bedste ved foreningspakken, at DIF tager ansvar for backup af data og opdatering af programmet," mener 
Trylle Arnfred, der er 45 år og fuldmægtig. 
 
Hun tror også, at foreningspakken vil give en bedre styring af klubberne, især med hensyn til kontingentbetaling. Dog er hun 
lidt bekymret for, at så mange kan have adgang til data: 
 
"Det kræver klare aftaler i klubben om, hvem der gør hvad. Derfor ville det være rart, at man kunne se, hvem der har oprettet 
og ændret i data." 
 
Trylle Arnfred har nu lagt samtlige oplysninger om medlemmerne ind og har oprettet hold, og hun synes, at det var tungt 
arbejde: 
 
"Men når det er gjort, og man bare skal vedligeholde data, er det enkelt og smart at arbejde med." 
 
Hun er i testkørslen blevet opmærksom på, at klubber, som har en PBS-pc-aftale, skal ændre aftalen til en BS-total for at 
kunne udsende kontingentopkrævning. 
 

Evaluering fra Hellerup Fægte-Klubs kasserer: 
Foreningspakken: 

Fordele når bruger Fiq-kort og PBS. Kontingentdel og medlemsregistreringsdel er god, resten 

minder om, hvad man kan lave selv eller få andre steder. God support og billig ordning. Kontinuitet 

og opgraderinger følger løbende, gratis, og det er en fordel frem for hjemmestrikkede systemer. Det 

er fint, at det hele er opfundet for én og at systemet også kan tilpasses individuelle klubløsninger. 

En del klubber er beroende på at klubbens it-ekspert har tid og lyst, så her er en lille fordel i, at 

systemet passes udefra. Kurser for nye kasserer og lignende. Flere i klubben kan lære og arbejde på 

samme tid, så opgaverne kan fordeles, fordi webbaseret system. 

 


