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Redegørelse vedr. ’Brofond’ i SAS 
 
Som opfordret til på den ekstraordinære generalforsamling i SAS den 9. november 2010, har 
bestyrelsen gravet i gamle dokumenter, medlemmers hukommelse og i notater fra tidligere 
bestyrelser og generalforsamlinger. Og lad os starte med konklusionerne: 
 
Der har ikke været en reservering af broindskud til andet end tilbagebetaling til medlemmer 
som opsagde deres broplads. Denne tilbagebetaling sker efter nøje beskrevne retningslinier, 
med nedskrivning af indskud på 10% om året. Der har været anvendt ordet brofond et antal 
gange, men de forskellige bestyrelser SAS har haft, har aldrig etableret en brofond, 
retningslinier herfor eller notater om at pengene skulle øremærkes broer. 
 
Historien er lang og starter i midten af 1980’erne, hvor vores nuværende broer blev besluttet 
opført. 1985 er året hvor broerne vedtages, og byggeriet starter i 1986. Alle bådejere 
indbetaler et indskud på kr. 6.100 og den daværende bestyrelse informerer om, at afskrivning 
af broerne starter 10 år senere, og at broindskud opskrives med 5% pr. år. 
 
1996 besluttes et oplæg om op og nedskrivning af broindskud, hvilket resulterer i at alle 
oprindelige broindskud er afskrevet fuldt ud 10 år senere. Ordet brofond optræder i 
regnskaberne fra 1991 til 2004, dog uden fundats eller yderligere beskrivelse af betydningen. 
 
På generalforsamlingen i 2003 bliver den siddende bestyrelse stærkt opfordret til at 
få udformet regler og vedtægter for en brofond. Formanden vælger at nedsætte et udvalg med 
det formål at udrede forholdende omkring dette. I 2003 nedsættes derfor et udvalg bestående 
af Jens Callesen, David Frederiksen, Bo Hudtloff, Arne Hansen og formanden Wilhelm Joost.  
 
Udvalget har kontakt til forskellige eksterne parter, og konklusionen er, at der under ingen 
omstændigheder må stiftes en fond. Der er så mange regler omkring en fond, at dette vil gøre 
arbejdet alt for kompliceret. Desuden er regnskabstallet blot en teknisk nedskrivning af 
skyldige indskud fra medlemmerne og opskrivning af klubbens samlede formue. 
 
Igen på generalforsamlingen 2004 diskuteres brofonden, og den ny formand (David) 
informerer om at de oprindelige broindskud skulle stå urørt i de første 10 år, hvorefter de 
skulle nedskrives med 10% af det oprindelige beløb om året. Han gør opmærksom på, at der 
ikke findes nogen fond. Brofonden er et regnskabsteknisk tal, der viser, hvad medlemmernes 
broindskud er nedskrevet med og klubbens formue tilsvarende pskrevet med. 
 
Dette år (2004) vurderer vi, at brofonden endeligt lukker som begreb, idet det er slået fast at 
der er tale om nedskrivning af indskud som klubben skylder medlemmer, der vælger at opsige 
deres broplads og en tilsvarende opskrivning af klubbens samlede formue til anvendelse for 
projekter, som klubbens medlemmer vedtager på generalforsamlinger. 
 
Brofonden har derfor heller ikke fremgået af regnskaber siden da, og ingen af de efterfølgende 
bestyrelser har taget begrebet op igen.  
 
Konklusionen er derfor at broindskud nu – præcis som tidligere – opføres i regnskabet som 
indskud medlemmerne har til gode, såfremt de opsiger deres broplads. Indskuddet nedskrives 
dog efter første år med 1/10 hvert år. Nedskrivningen hensættes og indgår i klubbens formue. 
Broindskuddet skulle i øvrigt (hvis planen fra 1986 var fulgt) have været opskrevet til mindst 
kr. 13.725 (6.100 + 5% af dette hvert år efter 1991). 
 
Klubbens bestyrelser kan ikke igangsætte projekter for beløb større end den 
rådighedsramme som generalforsamlingen beslutter, og kan dermed ikke bruge den 
samlede opskrivning af formuen til andre projekter end dem besluttet af 
generalforsamlingen. 


