
 

Regnskab	over	indsamlingen	

LGBT	ASYLUM	2017		

Kun	til	brug	for	regnskaber,	hvor	det	indsamlede	beløb	er	på	50.000	kr.	eller	derunder.)	

	

Oplysninger om indsamlingen 

Indsamlingsnævnets j.nr.: 17-920-01813   

Indsamlers navn(e): LGBT Asylum, cvr: 34636486 

Indsamlingsperiode: 2017 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer:  

Merkurbank, reg. nr. 8401, konto 0001192907 

 

Oplysninger om indtægter og udgifter 

 

   

   

 

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skal være specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgø-

relse om indsamling m.v. af 27. juni 2014. 

Specifikation af udgifterne: 

                                                            Specifikation af udgift 
 

                         Beløb 

 
Administration  0 kr. 
 
I alt  0 kr. 

 

Anvendelse af overskud 

Anvendelsen af overskuddet skal være specificeret, jf. § 8, stk. 1, i indsamlingsbekendtgørelsen. 

                                                             
1 Indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter 

Indkomne bidrag 44.990 kr. 

- Udgifter 0 kr. 

Indsamlingsresultat 1 44.990 kr. 



 

2 
 

 Overskuddet (indsamlingsresultatet) er anvendt til: 

                                                       Specifikation af overskud 
 

                          Beløb 

 
Leje af koloni okt. 2018  8.000 kr. 
 
Leje koloni nov. 2018 8.000 kr. 
 
Transport til camps 17.000 kr. 
 
Forplejning 11.990 kr. 
 
I alt  44.990 kr. 

 

 

Overskuddet er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag en er-

klæring om anvendelsen af overskuddet til Indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i ind-

samlingsbekendtgørelsen. 

 

Underskrifter 

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. be-

kendtgørelsens § 8, stk. 3. 

Dato: 20. okt. 2018    

Navn: Michael Nebeling Petersen  

 

Underskrift  

 

Dato: 20. okt. 2018    

Navn: Thomas Harboe Westergaard 

 

Underskrift    

 

Dato:   

Navn:  

 

Underskrift  

X 



          
  

 

 

OM LGBT ASYLUM 
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer - asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer 
med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem og 
for LGBT-flygtninges rettigheder i Danmark. LGBT Asylum giver social og juridisk støtte til LGBT-
asylansøgere såvel som til LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark. 

    
  
     
  

 

 
   

       
 
 
 
 
Erklæring for anvendelse af indsamlede 
midler i LGBT Asyl 2017 
 
 
LGBT Asylum indsamlede i 2017 økonomiske midler til foreningen vha. 
indsamlingsbøsser og salg af t-shirts i samarbejde med designer Peter Nielsen. 
 
Der blev indsamlet 44.990 kr. i 2017. 
 
Pengene er endnu ikke anvendt, men bliver anvendt i oktober 2018 og november 
2018. I denne periode afholdes to LGBT Asylum Refugees Camps, hvor 
medlemmer og brugere af foreningen samles i en lejet koloni. Under campsene 
afholdes workshops om seksuel sundhed og integrationsrelaterede emner. 
Derudover laves der en række netværksskabende aktiviteter. Udgifterne er 
estimeret i budgettet, og de dækker over tre poster:  

1. Transport af deltagere i busser og tog 
2. Leje af kolonier 
3. Forplejning 

Der er ikke anvendt indsamlede penge på administration.  
 
LGBT Asylum sender en erklæring til Indsamlingsnævnet om afholdelsen af 
campsene primo 2019. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Nebeling Petersen 

 
På vegne af LGBT Asylum 
 
 

 
TELEFON: 71 52 33 97 

E-MAIL: info@lgbtasylum.dk 
WWW.LGBTASYLUM.DK 

 
Michael Nebeling Petersen 

michael.nebeling@lgbtasylum.dk 

 
 

20. oktober 2018 
 

Til Indsamlingsnævnet 
 



          
  

 

 

OM LGBT ASYLUM 
LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer - asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer 
med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem og 
for LGBT-flygtninges rettigheder i Danmark. LGBT Asylum giver social og juridisk støtte til LGBT-
asylansøgere såvel som til LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark. 

 
 
Der er vedlagt følgende bilag: 
 

1. Regnskab for indsamlede midler 
2. Regnskab fra designer Peter Jensen for salg af t-shirts og 

totenbags 



Regnskab for indsamling 2017, LGBT Asylum

Overskud for salg af t-shirts: 38.400,00 kr. (se bilag 2)
Indsamlet via raslebøsser: 6.590,00 kr.   

Total indtægt: 44.990,00 kr. 

Udgifter:
Leje af camp okt. 2018 * 8.000,00 kr.   
Leje af camp nov. 2018 * 8.000,00 kr.   
Transport til camps * 17.000,00 kr. 
Forplejning * 11.990,00 kr. 
Administration 0,00 kr.
Total udgift 44.990,00 kr. 

* = estimerede udgifter. Camps afholdes hhv. oktober og november 2018.

Note: Der indsendes en erklæring til Indsamlingsnævnet primo 2019, 
hvor anvendelsen af midlerne specificeres

BILAG 1



Udgifter 


T-shirt, Tote bag, forsendelse		 	 	            	  	              (2.916 Euro) 21.800,-


Indtægter

	  
T-shirt 137x300	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 41.100,-

Totes bag 96x200 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19.200,-


Ialt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 60.200,-


Overskud (Ved udsolgt)	 	 	 	 	 	 	 	 	 38.400,-


———————————————————————————————————————————


10 t-shirt og 10 tote bags er brugt til promotion, PJ-ansatte og gave til VDU.

 
Pris: 10 x €11 + 10 x €9 = €190 = 1420 kroner  (inkluderet i udgifter)


BILAG 2


