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1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af referent 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
4. Formandens beretning Nordlys Forum  

I udgangen af 2019 var der 146 medlemmer af Nordlys Forum. I dag er vi 135 medlemmer. 
I dette år har coronatiden, ligesom for de fleste andre, fyldt mest i forhold til mit formandsarbejde. Jeg 
har forsøgt at få styr på alle de informationer, der er kommet fra forskellige kilder og præsentere til 
medlemmerne så hurtigt som muligt, så det var enkelt at forstå og nemt at handle på. Jeg håber det har 
gjort en forskel, at I har følt jer støttet og at det har gjort det nemmere at komme igennem coronatiden og 
ikke mindst komme i gang igen med at lave behandlinger og coachinger. Selv vil jeg gerne sige tak for al 
den uvurderlige sparring og støtte jeg har fået i facebookgruppen.  
 
Som bestyrelse var vi meget begejstrede over at kunne præsentere en pensionsordning til foreningens 
medlemmer, der indeholder mange flere fordele samt mindre administrationsgebyr, end man som enkelt 
person kan opnå. Der ligger et rigtigt stort arbejde bag, som Ulla har trukket det store læs i. Tak Ulla.  
 
Vi har undersøgt muligheden for at afholde førstehjælpskurser for medlemmerne, men det bliver for dyrt i 
forhold til lokale alternativer. Vi anbefaler, at alle tager et førstehjælpskursus og holder sig opdateret. 
 
Der er kommet nye logoer. Hvis I ikke allerede har skiftet dem, så gør det gerne så hurtigt som muligt, så 
vi fremstår ensartede og professionelle overfor alle, der søger Nordlys behandlere/coaches.  
Der har været problemer med udsendelse af Certificater, hvor flre desværre ikke har modtaget dem der 
er sendt ud i januar, alle certifikater er gensendt i denne uge, så hvis du ikke allerede har modtaget det, 
så er det undervejs med posten. 
 
Tak for alle de fine nye billeder til behandlerlisten. Som noget nyt har vi valgt at udskifte billeder med 
Nordlys logo, hvis de ikke er vellignende eller har en god nok kvalitet. 
 
Vi er i bestyrelsen optaget af, at Nordlysbehandlinger kommer flere mennesker til gavn. Derfor har vi 
besluttet at bruge ressourcer på at booste henvisningslisten. Claus er på opgaven.  
 
Det har været en fornøjelse at se Nordlys' arbejde med små film, som vi i bestyrelsen har stået lidt på 
sidelinjen af. I forum har vi længe haft et ønske om at lave nogle gode små film om vores arbejde og 
specielt Nordlys stemningen, som medlemmerne kan bruge i forbindelse med markedsføring. Det 
arbejde tager vi hul på i det kommende år.   
Vi glæder os til et nyt og friskt år på Nordlys.  

Formandens beretning Nordlys RAB  
Medlemssituationen: 

Der var 53 medlemmer af Nordlys RAB ved udgangen af 2019. Tallene her og nu er som følger: 55 
medlemmer. Der er 14 akupunktør, 3 berøringsterapeuter, 34 massageterapeuter og 35 Massører. 

Udstedelse af RAB beviser samt vedligeholdelse af medlemskab i relation til lovgivningen. 

Hvert medlem er ansvarlig for, at forudsætningerne for at medlemskabet og dermed registreringen til 
stadighed er opfyldt. Det indebærer, at man som medlem er ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og 
ved udgangen af hvert år skriftligt på tro og love, at dokumentere overfor bestyrelsen hvilken 
efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt efteruddannelse bliver RAB beviset herefter 



udstedt og det gældende for et år ad gangen. Desværre har Nordlys kontoret også været ramt af nedlukning 
pga. Corona, hvilket betyder at der er et ”efterslæb” med udsendelse af vores RAB beviser. Når kontoret 
igen er oppe bliver de sendt ud. 

Offentlig formidling hos den enkelte behandler 

Meningen med RAB beviset er også det lægges frem offentligt i dit behandlingslokale sammen med Nordlys 
RAB regelsæt for god klinisk praksis og de Nordlys koncepter som du udbyder. 

  
Regelsættet for god klinisk praksis er nu til at finde, med kun 2 klik på RAB hjemmesiden. Vi opfordrer fortsat 
vores medlemmer til at lægge et link på egne hjemmesider til folderen med regelsættet for god klinisk 
praksis. 

  
En god ide er også at have den stående i sin klinik således at klienterne kan se hvilket regelsæt du som 
behandleren arbejder under. 
  

Offentlig formidling på Nordlys RAB hjemmeside 

På Nordlys RAB hjemmeside er det muligt at komme ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Godkendte 
Brancheforeninger og finde Loven om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere. 

Der er desuden en liste over RAB-behandlerne, samt de etiske regler. 

Kodak og Gramex 

Aftalen med KODA og GRAMEX for 2020 hvor prisen er 500 kr. pr. medlem 

Til orientering sendte vi i april 2019, en mail ud til alle medlemmer af Nordlys Forum og Nordlys RAB, for at 
få et billede af hvor mange der bruger musik i behandlerrummet. 

Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, er der 51 medlemmer der bruger musik og 15 medlemmer der ikke 
gør. Dette svare til 22 % af medlemmerne der har svaret 

Prisen for 2021 stiger til 590 kr. pr. medlem og vi skal derfor på denne generalforsamling tage stilling til om vi 
fastholder aftalen fremadrettet. Dette kommer som selvstændig punkt X på dagsordenen. 

Uden en kollektiv musik aftale, skal hver enkelt behandler, der bruger musik i behandlingsrummet, selv indgå 
en aftale med KODA. Prisen for den enkelte behandler vil da være på 4.021,20 kr. pr. år.  

RAB-godkendelse af Klangmassører: 

Sidst på året 2019, gennemgik Styrelsen for Patientsikkerhed foreningen Nordlys RAB registreringer af 
behandler. Dette gøres hvert år.  Ved den lejlighed blev det påpeget at foreningen Nordlys RAB ikke har 
søgt Styrelsen for Patientsikkerhed om optagelse af Klangmassører. Derfor skal vi når der er 20 færdig 
uddannede Klangmassører, ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til at disse optages i Nordlys 
RAB. Jeg anbefaler derfor alle der arbejder med klang om at færdiggøre klang uddannelsen så vi også kan 
få den godkendt som RAB. 

RAB-godkendelse af Nordlys massører: 



D. 21. april 2020, ansøgte vi Styrelsen for Patientsikkerhed om godkendelse til at registrerer Nordlys 
Massører som registreret alternative behandler – RAB. Efter samarbejde med Anne, blev det omfattende 
materiale sendt og d. 28. maj fik vi godkendt foreningen til at registrerer Nordlys massører som RAB. Så 
dejligt. Og tak for hjælpen Anne. 
 
Sidst vil jeg gerne sende en STOR tak til Formanden for Nordlys Forum Gitte Theil, for den store indsats 
som du har ydet under Corona nedlukningen. Du har viderebragt mange informationer på vores Facebook 
sider. Det har tror jeg, været til stor hjælp og gavn for begge foreningernes medlemmer. Tak for det.  

 
5. Koda Gramex 

Pga. Corona har Koda valgt at nedsætte betalingen af Kodaafgiften i 2020 således at vi får godtgjort 2 
fulde måneder.  
Dette er en besparelse pr medlem på kr. 80 vi foreslår derfor at prisen for 2021 ændres således at alle 
medlemmer betaler kr. 510,- i stedet som tidligere vedtaget 590,-  
 
Aftalen som sundhedsrådet har forhandles sig frem til, ser således ud: 
I 2019 er prisen pr medlem: 350 kr. 
I 2020 er prisen pr. medlem: 500 kr. 
I 2021 er prisen pr. medlem 590 kr. 
 
Ønsker i at vi genforhandler aftalen efter 2021? 
 
 

6. Vedtægtsændringer i Nordlys RAB – Fjernelse af Klangmassørerne fra vedtægterne. 
 
3.2.1 For Nordlys Massører og Klangmassører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 660 
undervisningstimer. Uddannelsen består af både teori og praksis og en undervisningstime er på 45 
minutter. Timetallet på 660 undervisningstimer inkluderer som minimum: 250 timers faglig 
undervisning i Massage eller Klangmassage, 50 timers psykologi, 10 timers undervisning i klinikdrift, 
klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning, 50 timers orientering om andre alternative 
behandlingsformer. 
200 timers undervisning i anatomi og fysiologi og 100 timers undervisning i sygdomslærer afsluttes med 
bestået eksamen. Endelig skal massøren/klangmassøren have gennemført 3 sessioner egenterapi og 3 
sessioner supervision. Endelig skal massøren/klangmassøren have gennemført 20 journalførte 
behandlinger. Massøruddannelsen/Klangmassøruddannelsen afsluttes med en eksamen som skal 
beståes. 
 

 
7. Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2021 
Udsendelse af Nordlys Certifikater sker en gang årligt medio januar. Enhver, som ønsker at udbyde Nordlys 
koncepter, er selv ansvarlig for at passe sin efteruddannelse og i udgangen af hvert år skriftligt på tro og love 
dokumentere overfor bestyrelsen, hvilken efteruddannelse der er gennemført. På baggrund af godkendt 
efteruddannelse, bliver Nordlys-certifikatet herefter udstedt, gældende for et år ad gangen. Vi anbefaler at 
Certifikatet sammen med De etiske regler ligger fremme eller på anden måde er lettilgængelige for 
klienterne.  
  
Godkendelse af retningslinjer for supervision og efteruddannelse i 2021 
A.  Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter samt Nordlys RAB Massører, RAB 
Massageterapeuter og RAB Berøringsterapeuter   



B.  Nordlys Coaches 
C.  Nordlys Klangmassører og Klangpraktikere  
D.  Nordlys Akupunktører og Nordlys RAB Akupunktører 
  
A. Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter samt Nordlys RAB Massører, RAB 
Massageterapeuter og RAB Berøringsterapeuter for 2021 gælder:  
Deltagelse på minimum 4 kursusdage over de to seneste år samt modtagelse af løbende supervision.   
Supervision kan enten foregå hos en godkendt supervisor eller som kollegial supervision i en Nordlys 
lokalgruppe. 
Vælg mellem følgende kurser som efteruddannelse  

• Triggerpunktmassage  
• Babymassage 
• Gravidmassage 
• Efterfødselsmassage 
• Essentiel massage  
• Specialpædagogisk massage 
• Lymfedrænage 
• Massage til kræftramte 
• Masterclass i massage  
• Specialpædagogisk Børnemassage 
• Barn til barn massage 
• Geriatriskmassage 1+2 
• Dorn metoden 
• Tensegrity 
• Akupressur 
 
Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan i 2 år gælde som efteruddannelse. 
  
Påbegyndelse af en af Nordlys Centrets andre uddannelser kan indgå det første år som efteruddannelse. 
Dog må der max gå 3 år inden næste massageterapeutiske eller berøringsterapeutiske kursus. 
  
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye massage terapeutiske og 
berøringsterapeutiske kurser. 

De samme regler gør sig gældende for RAB Nordlys Massører, Massageterapeuter og Berøringsterapeuter. 
Med undtagelse af reglerne omkring Anatomi, fysiologi og sygdomslære. 
  
  
B.   Nordlys Coaches for 2021 gælder:  
Deltagelse på mindst 4 kursusdage hvert andet år.    
Vælg mellem følgende kurser på Nordlys som efteruddannelse: 
•      Enneagram  
•      Coaching Masterclass 
•      Medlemskab og deltagelse i en beyond coachinggruppe 
  
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser. 
  
C.   Nordlys Klangmassører og Klangpraktikere for 2021 gælder:  
Deltagelse på minimum 2 kursusdage hvert andet år. 
•      Livstonen 1 + 2 
•      Masterclass i klangmassage 
•      Klang og massage 
•      Klang VI 
•      Selvklang og livsglæde 
•      Skønhed og klang 



•      Klang og polaritet  
•      Klang yoga 
•      Klang og bindevævsmassage 
•      Neurologi og Psychosomatics I og II 
•      Supervisionskurset i klangmassage 
•      Deltagelse på Den faglige kongres eller andre videregående kurser på Peter Hess Instituttet i Tyskland 
  
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser. 
  
D.   Nordlys Akupunktører og Nordlys RAB Akupunktører for 2021 gælder:  
Deltagelse på minimum 8 efteruddannelsesdage over 4 år, heraf må mindst 2 dage være med Nordlys 
Akupunkturlæreren, samt modtagelse af løbende supervision. 
Følgende uddannelsessteder er godkendt som efteruddannelsessteder (Andre kurser skal godkendes af 
bestyrelsen): 
•      Akupunkturakademiet i Århus. 
•      Akupunkturskolen i Roskilde. 
•      Alle universitetsbaserede engelske akupunkturskoler. 
•      Universiteterne i Nanjing og Shanghai. 
•      Andre kurser skal godkendes af bestyrelsen. 
  
Bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at tilføje og godkende nye efteruddannelseskurser.  
  
8.  Årsrapport for 2019 fremlægges til godkendelse se bilag 

9. Budget for Nordlys Forum 2021 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse 

Professionelt Medlem: 450 kr. + koda 510 kr. I alt 960 kr.                
Studerende: 250 kr. + koda 510 kr. I alt 760 kr.  
Basismedlem: 250 kr.                                                 
  
Basismedlemskab: For dem der er optaget af Nordlys principper, og personlig udvikling. Basismedlemskabet 
er for ikke professionelle behandlere, der ikke reklamerer for sig selv som Nordlys behandler, og kan ikke 
bruge Nordlys Logo i sin markedsføring. 
Basismedlemskabet giver adgang til deltagelse i træningsgrupper, samt deltagelse i arrangementer i Nordlys 
Forum.  

Nordlys RAB Budget for 2021 og fastsættelse af kontingent fremlægges til godkendelse 

Kontingent for medlemmer kr. 600,-  
Nyoptag kr. 1.000,-  

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Nordlys Forum 
Gitte Theil Pedersen: på valg 
Claus Hansen:i kke på valg  
Edith Staun Ottesen: på valg 
Kirsten Johansen: ikke på valg 
Ulla Bruun: ikke på valg 
Lone Pape: ikke på valg  
Anne Neess, permanent medlem af bestyrelsen 
Philip Neess, permanent medlem af bestyrelsen 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Nordlys RAB 

Edith Staun: på valg 
Ulla Bruun: ikke på valg  



Anne Neess: ikke på valg  
Gitte Theil (suppleant) på valg 
Kirsten Johansen: ikke På valg  
Maren Elsebeth (suppleant) ikke på valg  
Franck White (suppleant): ikke på valg  

11. Valg af revisor i Nordlys Forum og Nordlys RAB 
Jette Eriksen på valg  

Valg af revisorsuppleant i Nordlys Forum 
Maren Elsebeth Nielsen på valg  

Valg af revisorsuppleant Nordlys RAB 
Birgitte Hundahl Esbersen på valg 

12. Beretning fra Etisk råd 

13. Valg af Etisk Råd Nordlys RAB 
Formand: Peter Wich ikke på valg  

Medlemmer uden for Nordlys: 
Morten Prahl  på valg 
Anne Dorte Wæver på valg 
Suppleant (vælges for 1 år af gangen): Ulla Bruun ikke på valg  

Valg af Etisk Råd i Nordlys Forum.  
Bestyrelsen stiller forslag om at Nordlys Forum vælger Nordlys RABs Etiske Råd til sit Etiske Råd  

14. Indkomne forslag  
                         
15. Eventuelt 
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Årsregnskab for 2019: 
 

Foreningsoplysninger, 
Ledelsespåtegning, 
Revisionspåtegning. 

 
 
 
 

 



 

Foreningen Nordlys Forum •- NF 
Almindsøvænget 4 • 8600 Silkeborg 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningsoplysninger 
 
Foreningen  Nordlys Forum 
  Almindsøvænget 4 
  8600 Silkeborg 
 
   
  Hjemsted: Silkeborg Kommune 
   
 
Bestyrelsesformand: Gitte Theil Pedersen  
  Rugvænget 60 2 tv  
  2750 Ballerup  
   
 
 
Revision  Revisor Jette Eriksen 
  Kundbyvej 13  
  Marke 
  4520 Svinninge 
 
 
Pengeinstitut  Langå Sparekasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foreningen Nordlys Forum •- NF 
Almindsøvænget 4 • 8600 Silkeborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og (direktion/kasserer) har dags dato behandlet årsregnskabet 2019 og vedtaget dette. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Regnskabet giver efter vor opfattelse et 
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver pr. 31.12.2019. 
 
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Silkeborg, den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Regnskab for Nordlys Forum 01.01. - 31.12.2019
2019 2018

Kontingentsats: Færdiguddannede 450 450
Kontingentsats: Studerende 250 250
Kontingentsats: Koda 400 150

INDTÆGTER: antal medlemmer
Kontingent Færdiguddannede ……………………… 119               44.938 49.325
Kontingent Studerende……………………………… 30                 7.050 10.200
Kontingent Koda ……………………………………… 147               58.800 23.250
Renteindtægter bank …………………………………………………… 96 96
Indtægter i alt 110.884 82.871

UDGIFTER:
Hjemmeside og domæneudg. ………………...……………………… 23.506 27.139
Markedsføring ……...…………………………………………………… 0 0
Messetilskud ……...……………………………………………………. 0 0
Foredrag ……...……………………………………………………. 5.000 7.500
Administration (porto, kopier, tlf. revisor mv.) ………………………. 2.510 2.712
Mødeudg. ………………………………………………………………… 2.813 2.805
Kørselsudg. …………….……………………………………………… 2.401 456
Diverse omkostninger (gaver, gebyrer mv.) …………….…………… 1.600 800
Kodaafgift. …………….……………………………………………….. 35.914 22.180
Udgifter i alt 73.744 63.592

Resultat (overskud) 37.140 19.279

FORMUE PR. 31.12.2019

AKTIVER:
Bankkonto (Langå Sparekasse 9283 75507) ……….……………… 42.780 42.759
Bankkonto (Langå Sparekasse 9283 75469) ………………………. 94.751 20.424
3 garantibeviser a kr.1000,- …………………………………………… 3.000 3.000
Mellemregning Nordlys Centret…...…………………………………… 0 33.013
Aktiver i alt 140.531 99.195

PASSIVER:
Forudbetalt kontingent for 2020 NF …………………………………… 17.050 15.950
Skyldige omkostninger  ……………………………………………….. 7.142 4.046
Egenkapital: Saldo pr. 31.12.2019 …………….…… 79.199 79.199
                   +/- periodens resultat …………………. 37.140 116.339
Passiver i alt 140.531 99.195



 

Foreningen Nordlys RAB 
Almindsøvænget 4 • 8600 Silkeborg 
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Årsregnskab for 2019: 
 

Foreningsoplysninger, 
Ledelsespåtegning, 
Revisionspåtegning. 

 
 



 

Foreningen Nordlys RAB 
Almindsøvænget 4 • 8600 Silkeborg 

 

 

 

 

 

Foreningsoplysninger 
 
Foreningen  Nordlys RAB 
  Almindsøvænget 4 
  8600 Silkeborg 
 
   
  Stiftet 09.11.2003 
  Hjemsted: Silkeborg Kommune 
  Regnskabsår: 2004 
 
Bestyrelsesformand: Edith Staun Ottosen 

Herningvej 158 
9220 Ålborg Ø  

   
 
 
Revision  Revisor Jette Eriksen 
  Kundbyvej 13,   
  Marke 
  4520 Svinninge 
 
 
Pengeinstitut  Langå Sparekasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foreningen Nordlys RAB 
Almindsøvænget 4 • 8600 Silkeborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og (direktion/kasserer) har dags dato behandlet årsregnskabet 2019 og vedtaget dette. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Regnskabet giver efter vor opfattelse et 
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver pr. 31.12.2019. 
 
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Silkeborg, den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Regnskab for NRAB 01.01.-31.12.2019
2.018

Kontingentsats: 600 600
Kontingentsats: Nye medlemmer 1.000 1000

INDTÆGTER: antal medlemmer
Kontingent:.…………..……….…………… 53 31.200 29.400
Kontingent: Nye medlemmer.…………..… 2 2.000 2.000
Renteindtægter bank ……...…………………..……………………… 50 50
Indtægter i alt 33.250 31.450

UDGIFTER:
Hjemmeside og domæneudg. ………………..…………...………… 23.506 27.139

 Administration (porto, kopier, tlf, gave,revisor mv.) ……………………… 4.110 3.512
Mødeudgifter……..………………………….………...……………… 3.600 2.805
Kørselsudg……..………………………….………...………………. 2.401 456
Sundhedsstyrelsen godkendelsesgebyr …...………….…….…… 6.357 6.245
Markedsføring……………………………………………………….. 0 0

Udgifter i alt 39.975 40.157

Resultat (underskud) -6.725 -8.707

FORMUE PR.31.12.2019

AKTIVER:
Bankkonto 9283 128201 Langå Sparekasse …….....……...……… 469 30.957
Bankkonto 9283 326992 Langå Sparekasse …….....……...……… 69.478 104.478
2 Garantbeviser a kr. 1000,- ………………………………………… 2.000 2.000
Aktiver i alt 71.947 137.435

PASSIVER:
Mellemregning Nordlys Centret……………………………………… 5.150 64.883
 Skyldige omkostninger ……………………………………………… 4.816 4.046
 Forudbetalt kontingent & RAB for 2020 …….…...………………… 4.800 4.600
 Egenkapital: Saldo pr. 31.12.2019 ……. 63.906
                   +/- periodens resultat ……… -6.725 57.181 63.906
Passiver i alt 71.947 137.435



Budget for Nordlys Forum 01.01. - 31.12. 2021

Kontingentsats: Studerende 250,00kr                  
Kontingentsats: Færdiguddannede 450,00kr                  

INDTÆGTER: Antal medlemmer
Kontingentsats: Studerende 30 7.500,00kr                
Kontingentsats: Færdiguddannede 125 56.250,00kr              
Sum 63.750,00kr              
Overførsel fra NF`s formue 13.250,00kr              
Indtægter i alt kr 77.000,00

UDGIFTER:
Markedsføring 18.000,00kr              
Foredrag 5.000,00kr                
Administration (porto, kopier, hjemmeside mv.) 43.000,00kr              
Mødeudg. 4.000,00kr                
Kørselsudg. 5.000,00kr                
Diverse omkostninger (gaver, gebyrer mv) 2.000,00kr                
Udgifter i alt 77.000,00kr             



Budget for Nordlys RAB 01.01. - 31.12.2021

Kontingentsats: Nyoptagne 1.000,00kr             
Kontingentsats: Øvrige 600,00kr                

Indtægter Antal medlemmer
Kontingent nyoptagne 4 4.000,00kr                
Kontingent øvrige 55 33.000,00kr              
Sum 37.000,00kr              
Overførsel fra N RAB's formue (46.200,00)kr             
Indtægter i alt 83.200,00kr              

Udgifter
Administration (tlf, porto, hjemmeside mv.) 32.000,00kr              
Mødeudg. + etisk råd 4.000,00kr                
Kørselsudg. + etisk råd 3.000,00kr                
Sundhedsstyrelsen, kontingent 6.300,00kr                
Godkendelse af RAB Klangmassører 6.900,00kr                
Markedsføring 31.000,00kr              
Udgifter i alt 83.200,00kr              


	Dagsorden Nordlys Forum og Nordlys RAB 2020 20200611
	NF  Regnskab 2019
	Unerskrift NF
	NRAB Regnskab 2019
	Foreningen
	Nordlys RAB
	Almindsøvænget 4
	8600 Silkeborg
	Årsregnskab for 2019:
	Foreningsoplysninger
	Ledelsespåtegning
	Bestyrelse og (direktion/kasserer) har dags dato behandlet årsregnskabet 2019 og vedtaget dette.
	Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
	Silkeborg, den
	Revisionspåtegning
	Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen Nordlys RAB for året 2019.
	Selskabets ledelse har ansvar for deres påtegning.
	Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
	Marke, den

	underskrift Nrab
	NF Budget 2021
	Ark1

	NRAB Budget 2021
	Budget

	2019 NF regnskab 20200228.pdf
	NFRegnskab

	2019 NRAB Regnskab 20200228.pdf
	N RAB Regnskab


