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Årsregnskab 2013

Kultur- og idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget – hovedoversigt ordinær drift

380 Kultur- og Idrætsudvalg 60.272 61.131 58.371 -2.760 2.088

388 Ejendomsudgifter KIU 9.028 8.308 8.643 335

Hovedtotal 69.300 69.439 67.014 -2.425 2.088

Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/overskud og positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

380 Kultur- og Idrætsudvalg

38020 Kultur 19.071 18.389 16.250 -2.139 1.527
38030 Bibliotek 17.311 17.206 17.231 25
38040 Kulturskole 2.820 2.986 2.911 -75 75
38050 Idræt 21.070 22.550 21.979 -571 486
Hovedtotal 60.272 61.131 58.371 -2.760 2.088

Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/overskud og positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen
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Regnskabet for 2013 viser et totalt mindreforbrug på 2.425.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der 
er en del af de disponerede midler på investeringspuljen, som endnu ikke er udbetalt og at Holbo Herreds 
Kulturhistoriske Centre, Kulturskole og Svømmehallen ligeledes har mindreforbrug.
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Mindreforbruget på Kultur skyldes primært, at alle disponerede midler fra Investeringspuljen endnu ikke er 
udbetalt. Ved regnskabsafslutningen er der 1,1 mio. kr., som der af forskellige årsager endnu ikke er 
udbetalt.
Kultursalen har et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. , som primært skyldes at de afholdte koncerter har holdt sig 
inden for den afsatte rammen og at der på driften af salen har været et mindreforbrug.
På tilskud til foreningerne har der ligeledes været et mindreforbrug som primært skyldes at HHKC har 
mindreforbrug på 0,3 mio. kr. På Kultur ønskes der overført 334.000 kr. vedr. HHKC, 69.000 kr. vedr. 
Kunstråd og 1.124.000 kr. vedr. Investeringspuljen.

Kulturskolen har samlet set for musikskole og billedskole et mindreforbrug på 75.000 kr. Beløbet er primært 
på billedskolen og ønskes overført til 2014.

Idræt har et samlet mindreforbrug på 571.000 kr. som primært skyldes at svømmehallen har et 
mindreforbrug på 486.000 kr. Svømmehallens mindreforbrug skyldes, at der i 2013 har været rigtig god 
søgning til svømmehallen. Beløbet ønskes overført til 2014, da alle lønninger endnu ikke er endelige 
afklaret og der derfor kan ske en regulering af lønudbetalingen. Det er stadig uvist om der skal ske 
ekstrabetaling til Kemp og Lauritzen pga. af de mange indgange, og hvordan svømmehallen skal være med 
til at finansiere en evt. ombygning af indgangspartiet. 
Projektet Naturen der Bevæger og aftalen med Naturstyrelsen blev ikke indgået i 2013 og restbeløbet på 
35.000 kr. lægges i kassen og indarbejdes i budget 2016, således at aftalen stadig kan indgås for en 3 
årige periode.
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388 Ejendomsudgifter KIU

38810 Bygninger 5.741 4.921 5.059 138
38811 Baner 3.287 3.387 3.584 197
Hovedtotal 9.028 8.308 8.643 335 0

Note: Negative tal = indtægter/mindreforbrug/overskud og positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til rammen

Ramme
                                                               
Beløb i 1.000 kr.

Vedtaget 
budget 

2013

Korrigeret 
budget 

2013

Regnskab 
2013

Mer-/mindre 
forbrug 

2013

Overførsel 
til 2014

Ved RS 4 blev budgettet reduceret med 720.000 kr. I forhold det korrigerede budget viser regnskab 2013 
samlet set et merforbrug på 0,336 mio. kr. Kultur og Idræts ramme til ejendomsudgifter. Merforbrug skyldes 
primært øgede udgifter til vedligehold og gartner.


	Udvalg

