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Det meste skulle gerne give sig selv ud fra regnskabet, men her er nogle supplerende bemærkninger til 

forståelse af årsregnskabet. 

Side 1: 

Giver en oversigt over hovedtallene i årets resultat opdelt på de regnskabsmæssige områder. De enkelte 

områder er specificeret på de følgende sider i regnskabet. 

Side 2: 

Viser årsresultatet for de tre driftsområder under DAOS. DAOS Generelt, Nodearkivet og Slagtøjsbanken. 

DAOS Generelt 

Kontingentindtægterne er ca. 10.000 kr. mindre end budgettet. En netto nedgang i medlemsorkestre på 1 

til 61 medlemsorkestre ved udgangen af 2020 dækker over 3 udmeldelser og to nye medlemsorkestre, 

mens antallet af personlige medlemmer er reduceret med 32 til 221 personlige medlemmer ultimo 2020. 

Der var planlagt flere udviklingsinitiativer i 2020 og reserveret 50.000 kr. af egenkapitalen til dette formål. 

Imidlertid satte corona epidemien en stopper for flere af initiativerne, som derfor er udsat til senere. 

Reservationen af de 50.000 kr. overføres til 2021, mens årets underskud på 6.858,65 trækkes på 

egenkapitalen. 

DAOS Nodeservice 

Nodearkivets indtægter har været væsentligt lavere i 2020 end forventet. Det skyldes dels det lavere 

aktivitetsniveau blandt medlemsorkestre og andre lånere på grund af corona epidemien og dels at vi måtte 

aflyse sommerstævnet. 

De manglende indtægter er kompenseret med et tilskud fra stævnefonden, så årsresultatet går i nul. 

DAOS Slagtøjsbank 

Efter en lidt længere indkøringsperiode blev DAOS Slagtøjsbank sat i normal drift fra 1. juli 2020. Lån af 

slagtøj er gratis for medlemsorkestre, mens andre betaler leje. På grund af corona epidemien har udlånet 

været begrænset og sommerstævnet blev aflyst. Som for Nodearkivets vedkommende er de manglende 

indtægter kompenseret med et tilskud fra stævnefonden, så årsresultatet går i nul. 

100.000 kr. på indtægtssiden og tilsvarende på udgiftssiden er betalingen for overtagelsen af slagtøjs-

samlingen, som er finansieret af en bevilling fra Ulla og Folmer Andersens Almennyttige Fond. 

Side 3: 

DAOS Projekt 1 - Sommerstævnet 

Selvom sommerstævnet blev aflyst, er der afholdt en række uomgængelige omkostninger både i relation til 

det aflyste sommerstævne og til forberedelse af sommerstævnet i 2021, der begynder halvandet år før 

stævnets afholdelse. 

En del af udgifterne til noder var afholdt, da sommerstævnet først blev aflyst i maj måned, lige før 

nodematerialet skulle udsendes til deltagerne. Dirigenter og instruktører blev kompenseret for aflysningen 

med halvdelen af deres kontraktmæssige honorar.  

Omkostningerne er finansieret dels ved træk på bevillingen fra Statens Kunstråd og dels ved DAOS 

egenfinansiering i form af frivillige timer ydet af bestyrelsens medlemmer. 
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Side 4: 

DAOS Projekt 2 – Weekendstævne for strygere 

For weekendstævnet gælder samme forhold som for sommerstævnet, bortset fra at det blev aflyst kun to 

uger før, det skulle have været afviklet. 

DAOS Projekt 3 – medlemsgenererede kurser 

Flere planlagte kurser er blevet aflyst i løbet af 2020 på grund af corona epidemien. 

Der blev kun gennemført et enkelt weekendkursus i august for børn og deres forældre/bedsteforældre, 

som især var børn tilmeldt børneorkestret på det aflyste sommerstævne.  

Der indgår ikke udgifter til instruktører i regnskabet, idet de to børneorkesterinstruktører ikke ønskede 

betaling ud over den kompensation de havde modtaget for det aflyste sommerstævne. 

Side 5 

DAOS App-projekt 

Projektet er et af de igangsatte udviklingsinitiativer og dækker udvikling af prototypen for en app, der skal 

understøtte kontakt mellem klassiske amatørmusikere. DAOS modtog en støtte på 40.000 kr. fra DFS til 

projektet. 

Udgiften på 40.000 kr. er betaling af firmaet Kvalifik for prototypen, mens de øvrige omkostninger er de 

timer, der er brugt på projektet af bestyrelsens medlemmer. 

Side 6 

Status pr. 31. december 2020 

”Forudbetalinger og tilgodehavender” dækker udlån fra nodearkivet, der endnu ikke er betalt (1.150 kr.), 

køb af noder til sommerstævnet 2021 (3.388 kr.) samt tilgodehavende fra DAO og KOR72 for deres andel af 

kontingent til Kultunaut for koncertkalenderen (10.200 kr.) 

Under ”skyldige omkostninger” er der under kreditorer dels de 100.000 kr. til Steffen Borup som betaling 

for slagtøjsinstrumenterne og dels et beløb, der venter på at blive overført til Fonden til fremme af klassisk 

amatørmusik. Der er et beløb på 90.279 kr. som uudnyttet bevilling for 2020, der skal tilbagebetales til 

Statens Kunstråd, og endelig er der under ”modtagne forudbetalinger” nogle få deltagerbetalinger for 

sommerstævnet 2021.  

Under ”reservationer” er dels allerede modtagne fondsmidler til sommerstævnet i 2021 samt det beløb, 

der er reserveret til udviklingsinitiativer i 2021.  

DAOS Nodearkivet samarbejder med det tyske centralnodearkiv og i stedet for at gennemføre 

pengeoverførsler for hvert udlån opgøres gensidige lån på en mellemregningskonto hos DAOS. 
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