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ASTROLOGISK MUSEUM
Generalforsamling den 21. april 2017

Kassererens beretning 2017
Året har økonomisk været præget af forlagets nyudgivelser og bogsalget til
bibliotekerne og til Astrologihusets Boghandel, der er forlagets primære 
salgskanal. Bibliotekssalget foregår gennem Biblioteksmedier i Kbh 
(Ballerup) og iMusic i Aarhus, som betaler rimeligt prompte. 

Forlaget udgav følgende seks bøger i 2016:

- Astrologiens idéhistorie, af Larsen, Zonkjer og Kjærgaard Rasm.
- Christian Borups mindebog, ved Lillian B Jensen (ed.)
- Politisk astrologi, af Charles Carter
- Skabelsespyramiden, af Kurt Langeskov
- Astrologi og evangelium af Ove Rosmon
- Cornelius - astrologisk forskning, ved Claus Houlberg (ed.)

Alle tal i det følgende er i hele tusinder. 

Indtægterne indbragte 72.000 kr via bogsalget, hvor medlemskontingenter 
gav 4.000 kr, dvs. i alt en omsætning på 76.000 kr. Dette beløb udløste en 
beslutning om at lade Museet momsregistrere, idet bagatelgrænsen herfor 
er en omsætning på blot 50.000 kr.

Momsregistreringen havde et par konsekvenser i form af et nyt offentligt 
‘Nem-ID’ samt en omregistrering af foreningen fra ‘frivillig forening’ til 
‘almindelig forening’. Omregistreringen betyder, at Museet siden nytår kan 
sælge og købe med moms – hvilket Astrologihuset er glad for i deres 
regnskab – men fremover er pligtig til hvert kvartal at føre momsregnskab 
og lave en momsafregning til Skat.

Udgifterne var på 58.000 kr, hvor den væsentlige udgift var til bogtryk, men 
også lidt bogindkøb, lidt ringbind og en del forsendelse. Da bogen 
Cornelius blev trykt medio december, nåede den ikke at sælge noget videre 
i 2016, hvorfor dette både økonomisk og administrativt begivenhedsrige år 
ender med en kassebeholdning på 18.000 kr, ganske som vi begyndte året. 
Hvilket alt i alt er et meget tilfredsstillende resultat.

Regnskabet har været revideret af Museets revisor uden bemærkninger. 

Regnskabet er udsendt pr. email til alle bestyrelsens medlemmer. Desuden 
er en status over forlagets bogbeholdning også blevet udsendt.


