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Foreningsundersøgelsen: På 20 år har foreningerne næsten fordoblet deres indtægter. De offentlige tilskud udgør 
nu mindre end hver femte krone. 
 
Af Søren Bang 
 
24. marts 2005 
 
Foreningskassereren har fået flere penge at holde styr på i de seneste 20 år, viser foreningsundersøgelsen. 
 
I dag har den gennemsnitlige forening indtægter for cirka 260.000 kroner om året. Det er en stigning på ikke mindre end 
158.000 kroner sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse i 1985. 
 
Selv hvis man modregner udviklingen i priser og lønninger, er der tale om en klar stigning: 92 procent, hvis man korrigerer for 
de stigende forbrugerpriser. Cirka 30 procent, hvis man bruger lønudviklingen. 
 
Netop øgede lønudgifter er medvirkende til, at mange klubber gradvist har øget indtægterne. Og pengene finder de over en 
bred kam anført af kontingenterne (se tabel 1), der som i 1985 tegner sig for 46 procent af alle indtægter. Det er altså blevet 
dyrere at være medlem af en idrætsforening. 
 
Kun de offentlige tilskud har som den eneste store post i foreningsregnskabet ikke kunnet følge med stigningen i indtægterne. 
Faktisk er den offentlige støtte faldet fra 23 til 17 procent. Hertil kommer selvfølgelig de indirekte tilskud i form af gratis 
lokaler. 
 
»Man har sagt, at idrætten er på støtten. Men man må sige, at den er mindre afhængig af offentlige midler end for 20 år 
siden,« siger DIF’s kommunikationschef, Morten Mølholm Hansen. 
 
Der er i øvrigt stor forskel på, hvor indtægterne falder i idrætsgrenene. F.eks. henter sejlsporten kun ni procent af sine 
indtægter fra kommunale tilskud, mens gymnastikforeningerne er oppe på 30 procent. 
 
Større udgifter 
Hvad bruges pengene så på? Den største enkeltpost er udgifter til anlæg og faciliteter, der tegner sig for hver fjerde betalte 
krone. Herefter følger konkurrenceudgifter, trænerlønninger og trænergodtgørelser, der hver især står for cirka ti procent af 
foreningernes udgifter (tabel 2). 
 
Relativt er det især udgifterne til lønninger, der er steget meget. Det gælder ikke mindst lønninger til ’andre’, dvs. folk, der 
f.eks. passer anlæg og kontorarbejde. 
 
Men igen dækker tallene over store variationer. Faktisk har langt hovedparten af foreningerne slet ingen på lønningslisten. 
Udgifterne til lederne er selv i gennemsnitsregnskabet nærmest forsvindende små. 
 
Samlet udgør løn og godtgørelser til denne gruppe kun 1,6 procent af de samlede udgifter eller cirka 2.900 kroner pr. 
forening. 
 
»På det område kan man ikke tale om, at der er sket nogen professionalisering. Det er til at varetage praktiske ting som 
pasning af anlæg og kontor, at man i nogle foreninger er begyndt at lønne folk,« konkluderer Morten Mølholm Hansen. 
 
 
 

Golf stikker ud 

Analysen af foreningernes indtægter og udgifter afslører meget store forskelle mellem idrætsgrenene. 
 
Her stikker især golfsporten ud med sine dyre baner og klubfaciliteter. I gennemsnit har golfklubberne en omsætning på cirka 
4,5 millioner kroner om året fulgt af ishockey med 2,5 millioner kroner. Med typiske lønudgifter i omegnen af halvanden 
million kroner, hvoraf hovedparten går til drift af anlægget, kan golfklubberne nærmest sammenlignes med små 
virksomheder. 
 
Derefter er der et stort hop ned til de øvrige idrætter, der alle har indtægter og udgifter på under en halv million kroner om 
året i gennemsnit. 
 
 
 

Idrætsforeningernes indtægter 

 
(I gennemsnit pr. forening i kroner) 
 
Kontingenter 119.022 
Tilskud fra støtteforening 8.126  
Overskud fra kiosk/cafeteria 4.499 
Loppemarked, banko mv. 6.732 
Salg af beklædning, udstyr mv. 1.116 



Diverse arrangementer 14.625 
Entre fra kampe/opvisninger 3.659 
Sponsor-/reklameindtægter 24.132 
Gaver/bidrag fra private mv. 2.642  
Kommunale lokaletilskud 22.660 
Kommune tilskud, øvrige 22.033 
Renteindtægter 1.730  
Andre indtægter 30.529 
 
Samlede indtægter 261.506 kroner 
 
 
 

Det går pengene til 
 
(Gennemsnit pr. forening) 
 
Løn og godtgørelser 30% 
Faciliteter og anlæg 25% 
Andet 17% 
Konkurrencedeltagelse 11% 
Materialer/redskaber 8% 
Administration/møder 5% 
Forbundskontingent 3% 
Kurser og uddannelse 2% 
 
 
 

Fægtning i Foreningsundersøgelsen 2004: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


