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Arrangementer udsat grundet Corona 
Vi har måttet aflyse foreningens ordinære generalforsamling i marts 2020 på grund 
af de restriktioner, der er indført for at mindske risikoen for coronasmitte. På de 
følgende sider kan du finde bestyrelsens beretning for 2019 samt foreningens 
regnskab for 2019. 
 
Vi har desuden valgt at aflyse de fleste arrangementer i resten af 2020. 
 
Der kan forekomme flere aflysninger eller ændringer, så det er en god idé at holde 
sig orienteret på vores hjemmeside www.biologiskforening.dk  
 
Normalt er der også en kontaktperson ved hvert arrangement – her er du selvfølgelig 
også velkommen til at henvende dig. 
 
Poul Nystrup Christensen 
 
 
  



BFNs Naturklub for børn er godt i gang 
 
Kom med BFNs Naturklub ud i naturen. Få gode oplevelser og lær en masse om 
naturen sammen med andre børn. Voksne er velkomne i selskab med børn. 
 
Vi mødes 6 løndage om efteråret og 6 lørdage om foråret mellem kl. 9:00 og 12:00. 
Sædvanligvis mødes vi ved Naturcenter Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 
Thisted. 
 
En af tankerne bag naturklubben er at give børnene kendskab til og viden om 
naturen i Thy gennem oplevelser, udforskning og formidling. De enkelte møder er 
selvstændige forløb; og man kan således sagtens være med, selv om man skulle 
være forhindret en enkelt gang eller to. 
 
BFNs Naturklub er en selvstændig junioraktivitet under BFN. Kontingent er kr.100,-
per år (marts - november). Har du betalt kontingent i efteråret 2019 dækker det hele 
2020, da en del møder blev aflyst på grund af nedlukningen. Klubben er primært for 
børn, der går i 0. til 6. klasse. Børnene må gerne tage forældre /bedsteforældre med. 
 
Naturklubben kom godt i gang i 2019. Corona stoppede os brat i marts 2020. Her i 
sommer genåbnede samfundet forsigtigt, og naturklubben startede op igen i august 
med udendørs arrangementer. Der har i efteråret været afholdt 5 arrangementer, og 
klubben har allerede 19 børn som medlemmer. Endvidere har en del forældre/ 
bedsteforældre deltaget. Vi følger de retningslinjer, der gælder for skoler og 
fritidsaktiviteter, så alle kan føle sig trygge. 
 
Der bliver lagt nærmere beskrivelse af de enkelte temaer på hjemmesiden. 
https://biologiskforening.dk/tved-gamle-skole/ Husk at tjekke programmet 

 
Hvis du har spørgsmåI, kan du kontakte Nanna Gad på mail: nannagad@gmail.com  
 
 
BFNs Naturklub for børn 

Lørdag den 7. november klokken 9:00-12:00 
Mødested: Hummerhuset Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted 
Tema: Strandens sten og skaller 
 
For at se en anden biotop tager vi til Klitmøller- hvor BFN holder til i Hummerhuset. 
Efter en kort introduktion ved naturvejleder Marlene Kiel, går vi på jagt langs kysten, 
hvor vi samler sten og skaller. Vi mødes igen ved Hummerhuset og sammenligner de 



fundne skaller og sten. Medbring derfor gerne en rygsæk, som du kan bære stenene 
og skallerne i. 
 
Vi vil også gerne hjælpe naturen ved at samle affald langs stranden. Udfordringen 
bliver at se, hvor mange kilo affald, vi kan samle i løbet af en halv times tid. 
 
Dagen slutter med varm kakao og lune boller. 
Tilmelding til Karen Luise Rindom på mobil 60930849 eller på mail: 
karenluiserindom@gmail.com  
 
 

Naturklubbens program for foråret 2021. Lørdage kl. 9:00 – 12:00 
 
20. marts  Byg din egen fuglekasse     Tved Gl. Skole 

10. april  Krible – krable i søen     Tved Gl. Skole 

24. april  Tur til Vejlerne – fugle og natur   Bygholmskjulet A11 

8. maj  Snitteværksted      Tved Gl. Skole 

29. maj  Vilde planter – tegning og bestemmelse  Tved Gl. Skole 

12. juni  Netfangst af insekter     Tved Gl. Skole 

 
 
 
 

Temaaften om naturen i det vestlige USA  -  AFLYST 
Onsdag d. 11. november 2020 kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller 
 
Poul Nystrup Christensen har været rundt i områder ikke alt for langt væk fra staten Colorado og 
har besøgt naturområder i det sydvestlige Utah (Zion og Bryce), nationalparken Yellowstone, samt 
naturlokaliteter i South Dakota. Desuden har han besøgt en del naturlokaliteter i Colorado. 
Jørgen Nordkvist har besøgt to ørkennationalparker i Arizona og Californien samt Sequoia 
Nationalpark. Desuden vil han fortælle om forskellige kystområder i Californien, Oregon og 
Washington. Hovedfokus vil ligge på kystområderne langs Stillehavet. 
 
 
 

Årets naturoplevelser i 2020  -  AFLYST 
Onsdag d. 18. november kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller 
 
BFNs halvårlige møde hvor medlemmerne via billeder og andet har mulighed for at fortælle om 
nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2020. Foreningens 
medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen. 
Dog – hvis du har mere end en halv snes billeder bedes du kontakte Jørgen Nordkvist på 
nordkvist@mail.dk eller 2342 9768. 
 



 
 

Julemødet  -  AFLYST 

Onsdag den 2. december kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, 7700 Thisted 
 
Foreningens traditionsrige julemøde, hvor det faglige træder til side for det sociale. Der vil blive 
serveret gløgg og æbleskiver og ellers hygget med snak og en lille konkurrence. 
 
 
 

Fugletur til Agger Tange 
Lørdag den 2. januar 2021, kl. 9:00 
Mødested Færgelejet 
 
Turledere Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660) 
Arrangeret i samarbejde med BFNs Naturkurser – Fuglestudiekreds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BFN’s Naturkurser tilbyder 
 

Fuglestudiekreds 2020 
På grund af Corona-pandemien har vi valgt at aflyse alle indendørs arrangementer i 
fuglestudiekredsen frem til januar 2021. De udendørs ekskursioner vil blive gennemført som 
tidligere annonceret, men kun med 10 deltagere. 

 
Ekskursioner: 
Hanstholm havn. Lørdag den 14. november 
Mødested: Læmuren ved Roshage. Nordre Strandvej kl. 9.00 



 

Bestyrelsens beretning for 2019 
(som den skulle have været fremlagt på den ordinære generalforsamling i marts 2020) 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 10 møder. 
 
 
Medlemsarrangementer 
Foreningen har i 2019 afholdt 18 medlemsarrangementer, hvilket er samme niveau som tidligere 
år, og som regel er der mange deltagere til vores arrangementer. Første arrangement var den 
traditionsrige fugletur til Agger Tange den 5. januar. 
 
2 gange om året fortælles og vises billeder fra medlemmernes naturoplevelser, oftest fra 
medlemmernes rejser. Den 16. januar var der 32 deltagere til at høre om Canada, Sønderjylland og 
Sydslesvig, og den 9. oktober var der 35 deltagere til to foredrag om henholdsvis Dolomitterne og 
Kasakhstan. 
 
Planlægning af foreningens arrangementer finder sted på medlemsmøder forår og efterår for de 
kommende halvår. I 2019 fandt disse møder sted den 21. februar og den 19. september med 5 
deltagere pr. gang. 
 
Der var 17 deltagere til den ordinære generalforsamling, som fandt sted den 23. marts i 
Hummerhuset. 
 
Den 24. april var der temaaften om orkidéer med 25 deltagere, og på busturen til Lille Vildmose 
den 4. maj var der udsolgt til en fuld bus med 53 deltagere. Morgenekskursionen om flora og fauna 
i Tved Klitplantage den 8. juni blev gennemført med 15 deltagere, og på Vilde Blomsters Dag den 
16. juni deltog 30 personer. 12 personer bidrog på arbejdsdagen den 22. juni i Tved Gl. Skole. 
 
Den 4. august var der ekskursionen til Vullum Sø for at finde Hedepletvinge, og den 9. september 
var der svamperur til Nystrup plantage. 14. september var der bål og shelterhygge for 
småbørnsfamilier i Tved Gl. Skole. Sensommermødet blev holdt den 26. oktober for i Tved Gl. 
Skole, hvor 27 personer deltog. 
 
Temamødet på VUC i Thisted den 2. november om rewilding havde deltagelse af 73 personer.  
15 personer deltog i foreningens julearrangement den 4. december. 
 
Foruden de nævnte arrangementer har Naturskolen gennemført mange aktiviteter med kurser og 
studiekredse, og der har været en række fotodage i Hummerhuset for børn og unge. 
 
Alt i alt et højt aktivitetsniveau med mange deltagere, som vi bestemt kan være tilfredse med. 
 
 
Medlemstal 
Medlemstallet var ved udgangen af året 404, hvilket er 3 færre end året før. Der gøres en stor 
indsats for at hverve medlemmer, og det skal vi endelig fortsætte med. En stor og stabil 
medlemsskare er forudsætningen for en forening som BFN. 



 
Tved Gamle Skole 
Bygningen har i årets løb været brugt til en række foreningsarrangementer og møder, og andre 
grønne organisationer har også gjort brug af huset. Den nystiftede naturklub for børn holder også 
til her og bruger faciliteterne både ude og inde. Desuden har der især i sommerperioden været en 
god benyttelse af shelterpladsen. 
 
 
Hummerhuset 
Hummerhuset er foreningens hjemsted og er helt nødvendigt for afvikling af 
medlemsaktiviteterne, så det ligger fast, at aktiviteterne i Hummerhuset forsætter som hidtil. Der 
har været udfordringer med manglende mørklægningsmuligheder i sommerhalvåret men det er nu 
løst ved at der er anskaffet og installeret mulighed for delvis mørklægning, så lysbilledforedrag 
også kan fine sted her i sommerhalvåret.  
 
 
Naturnyt 
I 2019 udkom 3 numre af medlemsbladet Naturnyt, og BFN-Nyt udsendes som indlæg i bladet med 
informationer om foreningens mange aktiviteter. Både Naturnyt og BFN-Nyt er vigtige medier, og 
der skal her lyde en tak til redaktionerne for en utrættelig indsats for at sikre bladenes høje niveau. 
 
 
Hjemmesiden 
Den ny hjemmeside er taget godt imod og bruges af flere end tidligere. Arrangementer annonceres 
her, og der er ofte efterfølgende omtaler og billeder af de afholdte arrangementer.  
Webmasteren modtager gerne fotos fra gennemførte arrangementer. 
 
 
BFN’s Forlag 
Også i 2019 har forlaget udgivet en ny bog, nemlig ”Så forandret” af Kaj Sand Jensen og Jens 
Christian Schou. Bogen illustrerer med historiske og nutidige fotos og tegninger forandringer i 
naturen igennem de seneste 200 år, og beskriver konsekvenserne af forandringerne. 
Forlaget har også haft et godt salg af de øvrige bogtitler, hvilket har bidraget til et meget 
tilfredsstillende årsresultat. 
 
 
BFN’s Naturkurser 
Der er i 2019 afholdt 6 kurser med 76 deltagere samt ca. 50 deltagere på fuglestudiekredsen. 
Årets store aktivitet var debatmødet 2. november om naturpleje og rewilding.  
 
 
BFN’s Naturklub 
I sommeren 2019 lancerede vi et nyt tilbud til børn, BFNs Naturklub. Vi gennemførte 5 arrange-
menter i efteråret med følgende emner: Krible-krable, svampetur, vinterfodring, naturskitser og 
træernes frø, frugt og kerner. I alt 16 i alderen 6 – 12 år har deltaget i arrangementerne sammen 
med forældre eller bedsteforældre.  
 
 



 
Naturforbedring 
Naturgenopretningsprojektet ved Vestergaard i Faddersbøl var under gennemførelse i 2019, og 
projektet gennemføres planmæssigt. Der er anvendt forskellige metoder for genskabelse af natur-
lig vegetation, så der er mulighed for at undersøge effekten af de forskellige metoder. Projektet 
foregår i tæt samarbejde med Nationalpark Thy, som styrer projektet.  
 
Vores opgave i projektet er at være projektholder og foretage regnskabsføringen. 
 
 

Nationalpark Thy 
BFN har i 2019 været repræsenteret i Nationalparkbestyrelsen og i Rådet. Begge steder er der et 
godt samarbejde med de andre grønne foreninger, og samarbejdet bliver brugt aktivt til at bakke 
op om de grønne initiativer.  
 
Bevillingen til Danmarks nationalparker er øget, og det er besluttet, at denne stigning skal bruges 
til forbedret natur. Nu bliver det vores opgave at sikre, at pengene alligevel ikke bruges på andre 
områder – det er der nemlig en risiko for. 
 
Desuden har BFN bidraget med flagermusundersøgelser i nationalparken. Vi er også repræsenteret 
i styregruppen for trædestensprojektet, som er et omfattende projekt med tre trædesten til 
nationalparken ved Lodbjerg, Vorupør og Hanstholm samt 9 formidlingspunkter primært i den 
vestlige del af nationalparken.  
 
Lodbjerg Fyr blev indviet i 2019 efter en omfattende og nænsom restaurering, som efterlader et 
smukt fyrkompleks. Fyret tiltrækker masser af besøgende, som også spredes ud i området og 
skaber en del uro i naturen. På den måde er der skabt en forstyrrelseszone omkring fyret, og 
sårbare arter er trængt udenfor dette område. 
 
 
Ringmærkning 
Nordvestjysk Ringmærkningsgruppe fik i 2019 sat ring på 14.734 fugle, fordelt på 102 arter. 
Der blev i 2019 ringmærket betydeligt flere Løvsangere end i de foregående år, 1128 mod 
gennemsnitligt 554 fugle i 2016-2018. Sløruglen viste også fremgang med 138 mærkninger. 
Derimod er Grønirisken fortsat noget fåtallig med kun 372 fugle. Af de mere usædvanlige arter blev 
der fanget 1 Dværgværling og 1 Fuglekongesanger. 
 
 
Naturens Besøgsvenner 
Registreringerne af en række sårbare og truede plantearter på fastsatte lokaliteter er fortsat i 2019. 
Desværre er en stor del af forekomsterne i genfundet, og kun 17 ud af 62 bestande er intakte. 
 
Naturens Besøgsvenner vurderer ved besøgene behovet for naturpleje og angiver hvilken form for 
pleje, der er behov for. I nogle tilfælde foretager den besøgende selv denne pleje, og i andre 
tilfælde vil Naturstyrelsen foretage plejen. Endelig vil nogle plejeopgaver blive udført på Summer 
Camp eller af besøgsvennerne ved et evalueringsmøde. 
 



 
 
Fotosafari 
Fotosafarien startede i september med 11 deltagere, nej faktisk kun ti, men en af de nye blev så 
begejstret, at hun fik gjort sin søster interesseret. Ingen af de to piger havde kameraer, så de lånte 
af lederen og en af de andre deltagere. Motivationen holdt, så de fik kameraer i julegave. Det er 
blot en historie ud af mange. En anden pige sagde, at hun og hendes familie aldrig havde været 
god til at komme ud i naturen sammen, og nu tager de mange ture. Det er jo dejligt, for det er et af 
formålene, at de unge skal blive glade for naturen. Og når det så breder sig til hele familien, så er 
det jo skønt. 
 
Hvad angår det fototekniske, så gør de så store fremskridt. Se Facebook Fotosafari for juniorer. 
Det er lykkedes at få Jan Durinck og Louise Klopcke med i arbejdsgruppen for fotosafari. Der er 
plads til flere, hvis nogle har lyst. Det er planen, vi skal slutte i juni, men vi har snakket om at 
forlænge det til september, og så starte det nye hold i foråret 2021, så vi får flere fototure i den 
lyse tid. 
 
 
Afslutning 
Til sidst tak til medlemmerne for en fantastisk opbakning til arbejdet, og tak til nøglepersonerne og 
andre i foreningen, som yder en uegennyttig indsats til gavn for den nordvestjyske natur. 
 
Der har faktisk været rigtig mange aktiviteter i BFN i det forløbne år, og vi har opnået spændende 
resultater. Det er alt sammen sket i kraft af mange medlemmers frivillige indsats, og vi håber 
inderligt, at I alle sammen vil fortsætte længe endnu, men også at vi kan få nye med. 
 
Tak for indsatsen i 2019. 
 

Poul Nystrup Christensen 
formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bliv medlem af foreningen!! 
 
Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) kan du indbetale 
kontingent på 250 kr. på konto: 1551 0006586724. 
 
Du kan melde dig ind via BFN’s hjemmeside: www.biologiskforening.dk 
 
Ønsker du flere oplysninger om foreningen, kan du henvende dig til: 
Jørgen Nordkvist, tlf. 97924165, nordkvist@mail.dk  
Knud-Allan Knudsen, tlf. 97945025, nannagad@gmail.com  

 



 

Biologisk Forening for Nordvestjylland
Resultatopgørelse for BFN´s samlet drift for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

Kontingenter 90.715,00         82.664,50         76.227,00         
Auktionssalg 100,00             500,00             860,00             
Renteindtægter 704,22             695,45             704,57             

Indtægter i alt 91.519,22         83.859,95         77.791,57         

Naturnyt 57.622,82         53.547,82         49.022,82         
Portoudgifter 12.950,00         10.062,60         8.242,15           
Leje & forsikring Hummerhuset 4.356,04           4.785,65           3.630,43           
Øvrige driftsomkostninger 3.948,76           4.372,70           3.116,94           

Udgifter i alt 78.877,62         72.768,77         64.012,34         

Resultat af foreningens primære drift 12.641,60         11.091,18         13.779,23         

Ekstraordinære poster:
Salg af flagermusdata 10.000,00         
Indkøb af projektoranlæg 9.864,00           
Indvielse af Naturcenter Tved Gl. Skole 543,60             
Fotosafari 1.631,69           2.595,93           
Øvrige ekstraordinære poster 278,80             2.000,00           2.479,70           

Resultat efter ekstraordinære poster 10.731,11         10.087,65         11.299,53         

Driften af Tved Gl. Skole i 2017 20.802,72         14.449,66         10.621,25         
Resultat af forlagets drift 2017 90.543,34         19.931,81         183.333,62       

Foreningens samlede driftsresultat 80.471,73         15.569,80       184.011,90       

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

Girobank (foreningen) 10.762,99         29.330,27         11.276,79         
Girobank (forlag) 309.878,13       122.057,44       69.521,00         
Danske Bank (foreningen) 541.045,55       542.476,06       558.293,26       
Sønderhå-Hørsted Sparekasse (projektkonto) -                   
Sønderhå-Hørsted Sparekasse (forlag) 309.918,55       1.171.605,22    337.730,91       1.031.594,68    434.580,91       1.073.671,96    
Hanstholmvej 64 (Ejendomsværdi) 780.000,00       790.000,00       790.000,00       
Varelager (forlag) 286.843,00       320.811,80       304.300,95       
Tilgodehavende foreningen 1.100,00           
Varedebitorer (forlag) 24.842,50         1.092.785,50    40.875,50         1.151.687,30    10.766,25         1.105.067,20    

Aktiver i alt 2.264.390,72  2.183.281,98  2.178.739,16    

Passiver

Egenkapital pr. 31.12.2019:
Foreningens egenkapital pr. 31.12.2018 235.213,33       225.125,68       213.826,15       
Årets resultat efter ekstraordinære poster 10.731,11         10.087,65         11.299,53         
Hanstholmvej 64 (Ejendomsværdi) 780.000,00       790.000,00       790.000,00       
Hanstholmvej 64 (Driftshensættelse) 299.102,79       319.905,51       325.838,47       
Hensættelse projekt Tved Gl. skole -                   -                   15.000,00         
Forlagets egenkapital pr. 31.12.2019 803.898,06       783.966,25       600.632,63       
Årets resultat (forlag) 90.543,34         2.219.488,63    19.931,81         2.149.016,90    183.333,62       2.139.930,40    

Gældsposter
Momsgæld (forlag) 10.903,73         6.492,89           30.867,86         
Skyldig porto (forlag) 26.137,05         11.084,70         1.139,40           
Skyldige regninger foreningen 7.861,31           44.902,09         16.687,49         34.265,08         6.801,50           38.808,76         

Passiver i alt 2.264.390,72  2.183.281,98  2.178.739,16    

Klitmøller, den 2. marts 2019

Ib Nord Nielsen
Kasserer

Revisorpåtegning
Regnskaberne er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bilag, kontoudtog og meddelte oplysninger.
Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.

Thisted, den 2. marts 2020
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Biologisk Forening for Nordvestjylland

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2019

Kontingenter 90.715,00
BFN Salg 100,00
Renteindtægter 704,22

Indtægter i alt 91.519,22

Naturnyt (3 numre) 57.622,82
Annoncer, tryksager 1.296,84
Portoudgifter 12.950,00
Leje Thisted Kommune (Hummerhus) 3.111,31
Forsikring (Hummerhus) 1.244,73
Betalingsgebyrer 849,71
Mødeudgifter 896,96
Internetomkostninger 58,75
Diverse udgifter 846,50

Udgifter i alt 78.877,62

Årets resultat primær drift 12.641,60

Ekstraordinære poster
Temadag 2019 65,70
BFNs Naturklub 213,10
Fotosafari 2019 1.631,69

Årets resultat efter ekstraordinære poster 10.731,11

Balance pr. 31. december 2019

Indestående girokonto 10.762,99
Danske Bank 541.045,55
Hanstholmvej 64 (Ejendomsværdi) 780.000,00
Tilgodehavende NPT Venner 500,00
Tilgode leje Tved Gl. Skole 600,00

Aktiver i alt 1.332.908,54

Egenkapital pr. 31.12.2018 235.213,33
Årets resultat efter ekstraordinære poster 10.731,11 245.944,44
Hanstholmvej 64 (Ejendomsværdi) 780.000,00
Hanstholmvej 64 (Driftshensættelse) (Note 1) 299.102,79 1.079.102,79
Skyldig leje Hummerhuset 3.111,31
Skyldig porto 4.750,00

Passiver i alt 1.332.908,54

Tved, den 21. februar 2020

Birgit Schultz/regnskabsfører



 

BFN´s Forlag

Varesalg:
Så forandret 61.280,00   
Danmarks halvgræsser 64.785,00   
Laver i Nationalpark Thy 1.944,00     
Danmarks vandplanter 28.058,00   
Lav i klit og hede 1.932,00     
Danmarks græsser 20.764,00   
Danmarks siv og frytler 5.780,00     
Danmarks skærmplanter 8.080,00     
Giftige planter 1.984,00     
Kunstnere i NPT 2.060,00     
Mors-Kunstnere i naturen 2.292,00     
Naturen i NPT 32,00           
Ringmærkningsbogen 376,00         
Een Orchidé 638,00         
Botaniske lokaliteter i NV 5.140,00     
Madstedborg - Ove Sø 264,00         205.409,00          

Vareforbrug:
Varelager primo 320.811,80 
Så forandret 78.390,00   
Varelaget ultimo 286.843,00 112.358,80          

Bruttofortjeneste 93.050,20            

Handelsomkostninger:
Gebyrer Danske Bank 1.339,50     
Forsendelsesomkostninger 1.167,36     2.506,86              

Årets resultat 90.543,34            

Aktiver
Varelager: Stk. Stykpris Sum

Så forandret 592               82,00        48.544,00        
Danmarks halvgræsser 480               76,00 36.480,00        
Laver i Nationalpark Thy 141               20,00 2.820,00          
Danmarks vandplanter 304               152,00 46.208,00        
Lav i klit og hede 576               1,00 576,00              
Danmarks græsser 833               69,00        57.477,00        
Danmarks siv og frytler 82                 24,00        1.968,00          
Danmarks skærmplanter 665               41,00        27.265,00        
Giftige planter 753               15,00        11.295,00        
Kunstnere i NPT 897               12,00        10.764,00        
Mors-Kunstnere i naturen 892               10,00        8.920,00          
Ringmærkningsbogen 329               3,00          987,00              
Madstedborg - Ove Sø 150               5,00          750,00              
Een Orchidè 326               10,00        3.260,00          
Botaniske lokaliteter i NV 733               40,00        29.320,00        
Naturen i NPT 4.180           0,05          209,00              286.843,00          

Sønderhå-Hørsted Sparekasse 309.918,55          
Dansk Bank (giro) 309.878,13          
Varedebitorer 24.842,50            

Aktiver i alt 931.482,18          

Passiver
Egenkapital primo 803.898,06     
Årets resultat 90.543,34        
Egenkapital ultimo 894.441,40          
Portogæld 26.137,05            
Momsgæld 10.903,73            

Passiver i alt 931.482,18          

Stenbjerg, den 23. februar 2020

Knud Knudsen / forlagsbestyrer

Balance pr. 31. december 2019

Resultatopgørelse  1. januar 2019  -  31. december 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


