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64 direkte eller indirekte, glade medlemmer samlet 
DreamBalloon Cup 2022 – Danmarksmesterskabet i ballonflyvning 
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Tillidsposter 
 
Bestyrelsen  
 Andersen, Jan Formand 
 Hansen, Lene Visby Næstformand 
 Olsen, Palle Vinther Sekretær  
 Sjøgren, Thomas Kasserer 
 Mundt, Christoffer 
 Mundt, Philip 
 
 
Øvrige tillidsposter  
 Andersen, Jan Redaktør af UnionsHåndbogen 
  Administration Facebook-side og -gruppe 
  Delegeret i European Ballooning Federation 
  Delegeret i Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) 
  Medlem af U-Space Fyn Advisory Board 
  Medlem af KDA’s Luftrumsudvalg 
 Basse, Jan Medlem af Teknisk udvalg 
 Falkenstrøm, Tue Medlem af Uddannelsesudvalg 
  Administrativ leder Dansk Ballonunions 

Skole 
 Hansen, Line Visby Webmaster 
 Heise, Sandra Revisorsuppleant 
 Hermansson, Kirsten Formand for Sportsudvalget (indtil 26.03) 
 Jøhnk, Thomas SA-ansvarlig 
  Digitale flyvekort 
 Jørgensen, Henrik Vedel Undersøger Flyvesikkerhedsorganisation 
 Kofoed-Rasmussen, Morten 2. suppleant bestyrelse 
 Kromann, Erik Medlem Rådet for Større Flyvesikkerhed 
 Krongaard, Tina Revisor  
  Medlem af Sportsudvalget 
 Laursen, Lau Formand for Uddannelsesudvalget 
  Redaktør af Ballonposten 
  Head of Training Dansk Ballonunions Skole 
 Mundt, Christoffer CIA-suppleant 
  Medlem af Teknisk udvalg 
 Mundt, Philip Medlem af Uddannelsesudvalg 
 Mørup, Martin IT-ansvarlig 
 Paamand, Janne Medlem af Sportsudvalget 
 Paamand, Kim Formand Teknisk udvalg 
  Medlem Transport af farligt gods -udvalg 
  Leder og Undersøger Flyvesikkerhedsorgani-

sation 
 Paamand, Rune Medlem af Sportsudvalget 
  CIA-repræsentant 
  Controlling official observer 
 Pedersen, Michael Bruun Chief Official (tidligere Chefobservatør) 
 Sørensen, Camilla 1. suppleant bestyrelse 
 Thomsen, Claus Medlem af Sportsudvalget 
  Formand for Sportsudvalget (fra 26.03) 
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DBu generelt 
 

Ballonposten 
I løbet af året udkom der tolv nyhedsbreve. 
   
Redaktionen ser det som sin vigtigste opgave at formidle de vær-
dier som den traditionelle ballonflyvning er bygget på. Fremadret-
tet vil fokus stadigvæk ligge på den gode og interessante historie, 
uanset om den er 50 år gammel eller lavet i sidste måned. 
 
Sjove mennesker, og flotte balloner, vil altid få god plads i brevet. 
 
I løbet af året er der kommet enkelte bidrag til brevet. Her vil jeg 
særlig takke hovedleverandøren af spændende historiske fortællin-
ger, luftskipper Mogens Jensen.                                                                                  
 
Her bør også nævnes, at samarbejdet med redaktøren af unionens 
hjemmeside (webmaster), luftskipper Line Visby Hansen, har fun-
geret upåklageligt.  

 
Lau Laursen, redaktør 
 

Digitale kort 
Opdaterede flyvekort som indeholder gældende følsomme områder 
kan fremdeles hentes fra unionens hjemmeside, eller ved at følge 
nedenstående link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/g5rn06klxbyloxe/T4BmtB4Bgk 
 
Der ligger en række kortudsnit i forskellige størrelser. Yderligere 
kortudsnit (op til ca. 50 x 50 km er mulig) kan tilføjes hvis du kon-
takter Thomas Jøhnk. 
 
Kortene holders til stadighed opdateret med gældende følsomme 
områder. 
 
Thomas Jøhnk, ansvarlig for digitale kort 

 

European Ballooning Federation 
Jan Andersen deltog via Zoom i Annual General Meeting den 
10.05.2022. 
 
På generalforsamlingen blev Paul Spellward (formand for BBAC) 
valgt som Secretary General og JA som Treasurer. 
 
Jan Andersen har fortsat i 2022 fungeret som EBF’s webmaster. 
 
Kontingent uændret (500 € pr. medlemsland). 
 
EBF har igennem 2022 bistået os med fortolkninger og redegørel-
ser om de indførte EASA-regler. 
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Læs om European Ballooning Federation på www.ballooning-fede-
ration.eu. 

 
Jan Andersen, EBF-delegeret 

 

Facebook 
Unionens tilstedeværelse på de sociale medier omfatter en egen side 
– Dansk Ballonunion – og en gruppe – Medlem af Dansk Ballonunion. 
 
Siden indeholder som udgangspunkt informationer om danske me-
sterskaber i ballonflyvning samt danske ballonholds deltagelse i in-
ternationale mesterskaber. Siden er offentlig tilgængelig og har 277 
(2021: 266) følgere. 
 
I 2022 er der oprettet 7 opslag, som i gennemsnit er blevet læst af 
147 personer. Et enkelt opslag (DreamBalloon Cup 2022 set af Aar-
hus Ballon Team) blev set af 247 personer. 
 
Gruppen Medlem af Dansk Ballonunion har 81 af unionens A- og I-
medlemmer som gruppemedlemmer. I denne gruppe deles opslag 
fra de enkelte gruppemedlemmer.  
 
Jan Andersen 

 

Flyvesikkerhedsorganisation 
 Udvalget har i 2022 revideret kommissorium for at tydeliggøre fokus 

på forebyggende sikkerhedsarbejde, se UH801.  

Der er afholdt sædvanligt årligt møde jf. samarbejdsaftalen (se. 
UH 802) med Havarikommissionen. Mødet var en gensidig oriente-
ring.  

I starten af 2022 har der været en alvorlig hændelse med en 
dansk ballon under Alpeflyvning. Hændelsen behandles af de Itali-
enske myndigheder, der endnu ikke har afgivet rapport. 
Da hændelsen medførte sensationsprægede overskrifter i nyhe-
derne, valgte udvalget efter aftale med bestyrelsen at informere 
medlemmerne via hjemmesiden.  

Udvalget har skrevet en række indlæg i Ballonposten under over-
skriften "For en Sikkerheds skyld", og har med stor glæde modta-
get medlemsindlæg fra piloterne. Disse indlæg vil over tid blive 
samlet sammen så de bliver tilgængelige på hjemmesiden. 

I det hele taget vil vi gerne opfordre til større vidensdeling og erfa-
ringsudveksling - meget gerne via hjemmesiden. 

Kim Paamand, Leder og undersøger 
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Flyveaktivitet 
År Timer Landinger 

2022 551 458 
2021 630 577 
2020 529 444 
2019 509 440 
2018 563 519 
2017 576 574 
2016 687 664 
2015 694 710 
2014 636 561 
2013 565 532 

 
 

Efter et forrygende 2021 er vi desværre faldet noget tilbage igen 
med antal flyvetimer og landinger. Og det selvom vi afholdte 
DreamBalloon Cup 2022 – Danmarksmesterskabet i ballonflyvning 
med 13 deltagere og 8 flyvninger.  
 
Rigtig mange balloner har stået mere eller mindre inaktive både 
før og efter DM - og hele 15 balloner har slet ikke været i luften. 
 
Heldigvis har vores erhvervsmæssige operatører givet rigtig 
mange en ballonoplevelse – men dog bemærkelsesværdigt at dette 
ikke umiddelbart giver en større interesse for at uddanne sig til 
ballonpilot. 

Antal balloner omfatter de balloner vi indrapporterer Flyvetimer og 
landinger til Trafikstyrelsen – vel vidende at en del som nævnt 
ikke har været i luften samt at der herhjemme tillige flyves med 
ikke-dansk-registrerede balloner. 

Jan Andersen, formand 
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Følsomme områder 
2022 har budt på normal aktivitet med fire nye områder, samt 
nogle sammenlægninger for bedre dækning af eksisterende områ-
der. 
 
Opdaterede flyvekort som indeholder gældende følsomme områder 
kan fremdeles hentes fra unionens hjemmeside, eller ved at følge 
nedenstående link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/g5rn06klxbyloxe/T4BmtB4Bgk 
 
Husk altid at have flyvekort, GPS og/eller computer med moving 
map opdateret med aktuelle følsomme områder.  
 
Ændringer til Følsomme områder kommunikeres ikke specifikt til 
unionens medlemmer – men medlemmerne opfordres til at 
tjekke aktuelle data før hver flyvning. 
 
Nye følsomme områder anmeldes via unionens hjemmeside - 
http://ballonunion.dk/foelsomme-omraader/ 
 
Thomas Jøhnk, Redaktør af Følsomme områder 

 

Hjemmeside 
Der er i årets løb oprettet 17 poster under kategorien "Hold dig op-
dateret", samt 2 poster under "Hold dig opdateret indenfor flyve-
sikkerhed" og 2 artikler om sikkerhed. Der er der tilføjet 11 møde-
referater og 12 udgaver af Ballonposten. 
 
I 2022 har der ikke været betydelige ændringer på hjemmesiden, 
hverken på den offentlige eller på medlemsdelen af hjemmesiden. 
 
Igen i 2022 har jeg fået fantastisk assistance til hurtig publicering  
af indlæg fra Jan Andersen - tusind tak for denne store hjælp!  
 
Også tak til alle der har bidraget med indhold til hjemmesiden. 
Send gerne mere indhold i 2023. 
 
Line Visby Hansen, webmaster 
 

IT 
Intet at rapportere. 
 
Martin Mørup, IT-ansvarlig 
 

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA)  
Line Visby Hansen repræsenterede Dansk Ballonunion på det ordi-
nære repræsentantskabsmøde 09.04.2022. Jan Andersen deltog 
online i Koordineringsudvalgsmødet 08.10.2022. 
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Koordineringsudvalget består af formændene for de tilsluttede uni-
oner eller disses udpegede repræsentanter. Bestyrelsen er nedlagt 
og daglige udfordringer håndteres af et forretningsudvalg bestå-
ende af’ 

Michael Bach-Olesen, DHPU, formand 
Per Horn, DULFU, næstformand 
Flemming Olsson, DFU, økonomiansvarlig 
 
Kontingent reduceret fra 50 DKK til 45 DKK pr. medlem i de til-
knyttede unioner. 
 
KDA famler lidt efter egen eksistensberettigelse, og nedsættelse af 
3 kompetencenetværk (Regel- og myndighedsnetværk, Miljø-, na-
tur-, luftrums- og facilitetsnetværk samt Uddannelsesnetværk blev 
mildest talt ikke nogen succes. 
 
Nu forsøges med en koncentreret indsats en revitalisering af Luft-
rumsudvalg, hvor Jan Andersen repræsenterer Dansk Ballonunion.  
 
Dansk Ballonunion var repræsenteret af KDA ved 116th FAI Gene-
rel Conference, som blev afholdt i online 01. – 03.11.2022. Intet 
særligt at bemærke. FAI famler også lidt efter egen eksistensbe-
rettigelse – og der lægges organisatorisk mere og mere vægt til 
subcommissions (for vores del CIA (står for: "Comité International 
d'Aérostation) – læs særskilt herom under Sportudvalget). Læs om 
Fédération Aéronautique Internationale (FAI) på fai.org. 

 
Dansk Ballonunion er medlem af European Air Sports (EAS) via 
KDA. General Conference 2022 blev afholdt online 09.04.2022. In-
tet særligt at bemærke. EAS’ interesse for balloner svarer nogen-
lunde til antal danske ballonpiloter i forhold til samlet antal lufts-
portsudøvere i Danmark. Læs om Europe Air Sports (EAS) på eu-
rope-air-sports.org. 
 
Jan Andersen, KDA-delegeret 

 

Medlemsforhold  
Ved udgangen af 2022 var der registreret 50 A-medlemmer (50), 
74 I-medlemmer (71), 4 K-medlemmer (6) og 2 O-medlemmer 
(3). Medlemstallene i 2021 er angivet i parentes. 
 
En mindre tilgang af I medlemmer, og en mindre reduktion af an-
tallet af K og O medlemmer. 
 
Thomas Sjøgren, kasserer 

 

Møder i bestyrelsen 
Bestyrelsen har i 2022 afholdt møder 07.02 (Teams), 26.03 (Ny-
borg), 16.05 (Teams), 29.08 (Teams), ekstraordinært 19.09 samt 
07.11 (Teams). Referater heraf er offentliggjort på Ballonunion.dk. 
 
Jan Andersen, formand 
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Rådet for Større Flyvesikkerhed 
Rådet for Større Flyvesikkerhed kunne i 2022 genoptage de fysiske 
møder. Der blev i året afholdt tre møder.  
 
Rådet’s hjemmeside har fået en meget tiltrængt revision, der har 
forbedret indhold og brugervenlighed. Hjemmesiden er tilgængelig 
på adressen: flyvesikkerhed.dk 
 
Erik Kromann, der de seneste år har været DBu’s repræsentant i 
Rådet, er fratrådt midt i året. Kim Paamand er indstillet til frem-
over at udfylde posten. 

 
Erik Kromann, medlem af Rådet for større flyvesikkerhed 

 

UnionsHåndbogen 
 
I 2022 blev der udsendt 4 opdateringer af UnionsHåndbogen. 

 
Ansvar for udarbejdelsen af nye afsnit samt for ajourføring af de 
enkelte afsnit i UnionsHåndbogen – samt procedure for nye afsnit 
og ajourføring – er beskrevet i UH232. 
 
Jan Andersen, redaktør af UnionsHåndbogen 

 

Økonomi  
Regnskabet for 2022 viser et underskud på kr. 32.023 mod et 
budgetteret underskud på kr. 79.250. 
 
På indtægtssiden er alt stort set som forventet. 
 
På omkostningssiden ligger posterne: EBF-kontingent og mødeud-
gifter, Møde, tlf. og rejseudgifter samt Generalforsamling under 
budget.  
 
IT -omkostninger ligger over budget. Dette skyldes at der betales i 
stigende omfang en årlig afgift til softwareudbydere og indkøb af 
ny software. 
 
Gaver og repræsentation, Administration, Markedsføring og Ud-
valgsarbejde ligger ligeledes under budget. 
 
Sportsudvalget er den del under budget, da de nye sensorbokse 
endnu ikke er modtaget og der er derfor tale om en periodefor-
skydning. Til at måle vindhastighed og retning, er der for 11.400 
kr. indkøbt et nyt system, som der ikke var budgetteret med. 
 
Bestyrelsen havde efter Sportsudvalgets indstilling inden købet 
godkendt anskaffelsen. 

Uddannelsesudvalget lå også over budget, da DBu fik en regning 
fra Trafikstyrelsen på godkendelse af unionens teoriprøver. 
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Teknisk udvalg lå over budget pga. af en prisstigning på software. 

Foreningens egenkapital er faldet til kr. 158.522 kr. 

Thomas Sjøgren, kasserer  
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Dansk Ballonunions Skole 
 

Skolens ledelse 
Tue Falkenstrøm, ansvarlig leder,  
Lau Laursen, Head of Training 
 

Møder 
Der har ikke været afholdt møder, dog hyppige samtaler på telefon 
samt korrespondance via e-mail. 
 

 

Møder med Trafikstyrelsen 
Ingen egentlige møder med myndigheden har været afholdt. Dog 
havde Tue Falkenstrøm under første kvartal en del kontakt med 
folk hos myndigheden for at få tilrettet de afvigelser som myndig-
heden pegede på ved sin audit i 2021. Myndigheden har set i lyset 
af at alt hos skolen nu følger EASA kravene fornyet skoletilladelsen 
frem til 2024. 

Elever 
Skolen har fire elever. 

  
 

Elever til teoriprøve 
Head of Training Lau Laursen har indstillet to elever til teoriprøve i 
ballonfagene. 
 

Instruktører (FIB) 
Skolen har tilknyttet to instruktører som kvartalsvis holder skolen 
orienteret om elevers udvikling og egen status/validitet. 
 
 

Kursus for ballonunionens medlemmer med FIB status 
Skolen afholder et kursus i København for unionsmedlemmer med 
FIB status den 26. februar ifølge de retningslinjer der nævnes i 
BFCL 360. 

 
 
Tue Falkenstrøm, Ansvarlig leder 
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Sportsudvalget 
 

Udvalgsmedlemmer 
Ved starten af året var Kirsten Thorbjørn Hermansson formand og 
fratrådte i foråret udvalget, hvorefter Claus Thomsen overtog plad-
sen. De øvrige medlemmer er Janne Paamand, Rune Paamand og 
Tina Krongaard. 
 

Årets aktivitet 
 

Der har været afholdt 5 møder i årets løb. 
 
Den største aktivitet i 2022 DM arrangeret af CBC og afholdt med 
Vilcon uden for Slagelse som centrum. Der deltog 13 ballonhold, 
samt en enkelt flyvning med en hareballon. Et meget mindevær-
digt og velfungerende arrangement med samtlige planlagte flyv-
ninger fløjet. Så det var en meget trætte flok af ballonfolk der drog 
hjem efter 21 tasks på de 8 flyvninger. 
 
De 3 første pladser blev besat af 1. Christoffer Mundt, 2. Phillip 
Mundt, 3. Eskild Paamand. 
 
Stævneledelsen var styret af Jan Andersen og bestod af Kirsten og 
Henrik Hermansson, Erling Larsen, Alexandra Mundt og Bjarne Kle-
witz. 
 

 

DM 2023 
Ballonklub Fyn og Nordfyns Turist og Erhverv har meldt sig som 
arrangør igen, og der arbejdes allerede hårdt på planlægningen. 

 

Nye Sensorbokse 
De omtalte nye sensorbokse til scoring i stedet for de efterhånden 
hårdt prøvede gamle FAI loggere, lader vente på sig. En global 
chip-mangel har forsinket leverancen. Forventet levering er nu sat 
til marts 2023, og hvis dette holder, vil de blive anvendt til DM 
2023. 

 

Rekorder 
Sportsudvalget har ikke kendskab til officielle rekordforsøg i Dansk 
luftrum i 2022. Proceduren for at afholde rekordforsøg, UH 660, er 
opdateret og henviser i øvrigt til FAI's Sporting Code. 

 

CIA 
Der er mange aktiviteter som CIA-regi som ikke er særligt beret-
ningsværdige. En ting som dog har været diskuteret er logger- og 
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scoringssystemet ”Balloon Live”, idet det ikke er det eneste nye 
system på markedet. Bureauet forsætter diskussionen i 2023 med 
henblik på at indstille om hvorvidt VM 2024 skal påkræves at be-
nytte systemet frem for et alternativ. 
 
Sidst på året blev afholdt en webinarserie om ”Fly Clean” og de ny-
este anti-doping reglers betydning for ballon-sport. Her kan næv-
nes at koffein specifikt er nævnt, men fortsat ikke er forbudt. 

 

Observatører 
Der har i 2022 ikke været anvendt observatører til DM eller inter-
nationale stævner. 

 
Claus Thomsen, formand Sportsudvalget 
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Teknisk udvalg 
 

Udvalg  
Kim Paamand, formand 
Jan Basse 
Christoffer Mundt 
 

Opgave 
Teknisk Udvalg har til opgave at varetage unionens materielpolitik og 
at opsamle, behandle og videreformidle viden om tekniske forhold i 
samarbejde med relevante instanser. 
 

Materielkontrol 
Efter ophør af unionens CAMO er det indtrykket, at alle medlem-
mer har indgået aftale med Mundt Balloon, selvom det jo står frit 
at vælge andre eksterne CAMO og værksteder. Der er ikke modta-
get henvendelser og spørgsmål herom. 
  
Udvalget varetager for unionen opbevaringsforpligtelsen for data i 
relation til DBu CAMO.  
 

Samarbejde 
Udvalget har i året samarbejdet med unionens Sikkerhedsorgani-
sation med hvem de deler formand. 
 

Henvendelser og møder 
Der har ikke været medlemshenvendelser eller andre opgaver, og 
udvalget har ikke afholdt møder. 

 
 

Kim Paamand, formand Teknisk udvalg 
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Uddannelsesudvalget 
 
Udvalg 

Lau Laursen, formand  
Tue Falkenstrøm 
Philip Mundt 

 

Møder 
Der har i løbet af året ikke været afholdt fysiske møder, men der-
imod har der ved behov været stemt af både telefonisk og via e-
mail. 
 

Opgaver 
Udvalget varetager de af unionens uddannelsesmæssige forhold, 
der ligger uden for ballonskolen. 
 
Tue Falkenstrøm har haft et møde med Dansk Svæveflyver Unions 
(DSvU) uddannelsesansvarlige om grunden til at DSvU ikke det se-
neste år har vendt tilbage på vores mange henvendelser angående 
oprettelse af en skriftlig samarbejdsaftale unionerne imellem, for 
så vidt gælder afholdelse i DSvU regi af teoriprøver i de fem bal-
lonfag.  
 
Resultat at nævnte møde er at der nu er oprettet en skriftlig sam-
arbejdsaftale og at første teoriprøve afholdes ultimo januar 2023. 
 

Fremtidige opgaver 
Efter at samarbejdet med DSvU nu igen virker, vil Uddannelsesud-
valget ved behov (når ballonskolens tilknyttede elever ønsker at gå 
til teoriprøve) formidle teoriprøvesæt i ballonfagene. 
 
Udvalget vil følge udviklingen inden for uddannelse af ballonpiloter, 
og i den udstrækning det giver mening tilpasse sit virke herefter. 

 
 

Lau Laursen, formand Uddannelsesudvalget 
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Årsregnskab 2022 

Resultatopgørelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Realiseret 
01-01-2022 
31-12-2022 

Budget 
01-01-2022 
31-12-2022 

Realiseret 
01-01-2021 
31-12-2021 

Indtægter 
 

   
 Kontingenter 

 
32.650 33.200 33.200 

 Overskudsdeling DM 
 

  3.917 
 Salg af bøger 

 
  1.550 

 Indtægter i alt 
 

32.650 33.200 38.667 
  

 
   

 Udgifter 
 

   
  

 
   

 Administration 
 

-1.922 -2.000 -1.470 
 Ballonposten 

 
-645 -700 -683 

 EBF kontingent og 
mødeudgifter  

-3.732 -5.000 -3.725 
 Gaver og repræsentation 

 
-666 -1.000  

 Generalforsamling 
 

-6.349 -8.500  
 IT-omkostninger 

 
-10.381 -8.000 -7.779 

 Jubilæum 
 

  -34.624 
 KDA kontingent 

 
-2.250 -2.500 -2.500 

 Markedsføring 
 

 -3.500  
 Møde, tlf. og rejseudgifter 

 
 -3.000  

 Udvalgsarbejde 
 

-38.727 -78.250 -22.998 
 Udgifter i alt 

 
-64.673 -112.450 -73.779 

  
 

   
 Årets resultat 

 
-32.023 -79.250 -35.112 

  
 

   
  

 
   

 Noter 

 

   

  
 

   
 Kontingenter 

 
   

 A-medlemmer 
 

22.450 22.500 22.500 
 I-medlemmer 

 
7.200 7.100 7.100 

 K-medlemmer 
 

1.200 1.800 1.800 
 O-medlemmer 

 
1.800 1.800 1.800 

 Kontingenter i alt 
 

32.650 33.200 33.200 
  

 
   

 Udvalgsarbejde 
 

   
 Sportsudvalg 

 
21.899 66.250 15.483 

 Teknisk udvalg 
 

11.878 10.000 7.515 
 Uddannelsesudvalg 

 
4.950 2.000  

 Udvalgsarbejde i alt 
 

38.727 78.250 22.998 
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Årsregnskab 2022 

Balance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnskabet er aflagt i henhold til bilag, kontoudtog og oplysninger i øvrigt. 
 
Sjælland, den 12. februar 2023 
 
 
 
Thomas Sjøgren   Tina Krongaard 
Kasserer    Revisor 
 
 

 

Realiseret 
01-01-2022 
31-12-2022 

Realiseret 
01-01-2021 
31-12-2021 

   
 

   
  

 

   

  
 

   
 Aktiver 

 
   

 Danske Bank 
 

147.430  176.159 
 Forudbetalinger 

 
9.288  8.716 

 Periodeafgrænsningsposter 
 

6.804  5.670 
  

 
   

 Aktiver i alt 
 

163.522  190.546 
  

 
   

 Passiver 
 

   
 Egenkapital 

 
   

 Egenkapital primo 
 

190.546  225.657 
 Årets resultat 

 
-32.023 -35.112 

 Egenkapital i alt 
 

158.522 190.546 
  

 
   

 Gæld 
 

   
 Depositum EM/VM 

 
5.000   

 Gæld i alt 
 

5.000   
  

 
   

 Passiver i alt 
 

163.522 190.546 
 


