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Coding Pirates

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for Coding Pirates.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med foreningens vedtægter, god regnskabsskik
samt revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af foreningens aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 26. februar 2019

Bestyrelsen

Louise Overgaard
Formand

Lis Zacho Martin Dybdal

Magnus Toftdal Lund Jens Andersen-Mølgaard John Munk

Mikkel Kisling Atle Winther
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Coding Pirates

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Coding Pirates

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Coding Pirates for regnskabsåret  01.01.18 - 31.12.18, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter foreningens vedtægter,
god regnskabsskik samt revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pen-
gestrømme for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med foreningens
vedtægter, god regnskabsskik samt revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision,
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsbekendtgørelsen nr. 1753
af 21. december 2006. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis

Uden af modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet er
udarbejdet efter foreningens vedtægter og god regnskabsskik samt revisionsbekendtgørelse
nr. 1753 af 21. december 2006 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med
generelt formål.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med foreningens vedtægter, god regnskabsskik samt
revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Coding Pirates

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til
at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt

at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet rea-
listisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi-
sionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men
er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne
om offentlig revision jf. revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne om offentlig
revision jf. revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006, foretager vi faglige vur-
deringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forår-
saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udar-
bejdet, er rimelige.
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Coding Pirates

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe

betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-
cere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan

dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
ner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, her-
under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-
kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med
standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
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Coding Pirates

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med års-
regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplys-

ninger i henhold til foreningens vedtægter, god regnskabsskik samt revisionsbekendtgørelse
nr. 1753 af 21. december 2006.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens
vedtægter, god regnskabsskik samt revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006s
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 26. februar 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Thomas Nislev
Statsaut. revisor
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Coding Pirates

Ledelsesberetning

 

Coding Pirates Denmark

Formandsberetning 2018

Indledning

Vi er midt i en konsolideringstid - nogle vil sige, at det er en brydningstid:  
Vi går fra at være en lille, ung forening til at være landsdækkende. 
Vi går fra at gøre alting første gang til at have strukturer og traditioner.  
Vi går fra, at alt bliver lavet af frivillige til, at vi også har medarbejdere. 
Vi går fra at køre alt uden penge til at have penge, men også til at have brug for penge. 

Nogen synes, at det er en god udvikling og den naturlige retning at bevæge os i. Andre
synes, at det er en træls udvikling og vil hellere tilbage til, hvordan det var helt i starten i
Coding Pirates. 
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Coding Pirates

Ledelsesberetning

Vi skal gøre, hvad vi kan for at favne alle og give plads til alle, men samtidig er der også en
udvikling i gang - en langstrakt proces - og vi bliver nødt til at vælge en retning og holde
fokus på den retning, som vi vælger. I bestyrelsen mener vi, at Coding Pirates har et kæmpe
potentiale, og at vi skal gribe det. Det skal dog ikke være på bekostning af det særegne ved
Coding Pirates, men derimod for at styrke det. 

Rundt omkring os

Der er sket en række ting omkring os, siden vi startede for fem år siden. Der er kommet
meget mere fokus på børns digitale kompetencer fra en række aktørers side:

· Der er igangsat forsøg med faget teknologiforståelse i folkeskolen. 
· Der er kommet større fokus på, at der skal være en diversitet i tech og at vi bl.a. skal have

pigerne med. 
· DR er har startet deres store satsning Ultra:Bit. 
· IT-Brancheforeningen laver Coding Class og DigiPippi starter klubber for piger rundt i

landet. 

Det er godt og vigtigt, at der er kommet mere fokus på børns digitale kompetencer. Der er
brug for mange aktører for at løfte opgaven. Men der er også brug for, at vi som forening
forholder os til de ting, der sker omkring os. Nogle af vores lokalforeninger bliver kontaktet
med ønske om samarbejde fx med folkeskoler, og andre lokalforeninger bliver kontaktet af
DR, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der også er interesseret i samarbejde med
Pirater rundt i hele landet. Det er rigtig spændende, men også vigtigt, at vi kender vores felt
“Børns It-kreativitet”, og at vi som foreningen markerer, hvem vi er og hvad vi mener. 

Strategi for 3 år

I 2018 har bestyrelsen brugt en del tid på at gennemgå en strategiproces. Strategien forsøger
at indramme den udvikling, som vi står midt i og de brændpunkter, som vi har lige nu, men
også at se på, hvad der sker omkring os og at se fremad, så vi skaber en ramme for en fortsat
udvikling. Strategien har været til kommentering blandt de frivillige to gange og bestyrelsen
håber, at den bliver godkendt på årets generalforsamling. En strategi for en tre årig periode
er ikke en færdig og fast køreplan, for ting ændrer sig løbende, og derfor vil strategien også
løbende blive vurderet og evalueret, og medlemmerne vil blive inddraget i den proces. 

Vækst og tal

Der er også sket virkeligt meget hos os selv i løbet af de fem år. Vi er landsdækkende. Vi er
ikke længere et by-fænomen men et dansk fænomen. 

Vores vækst har været stor fra vi startede, og det er herligt med alle de nye foreninger, der
kommer til, men det giver også brug for at sikre sammenhængskraft og videndeling på tværs.
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Coding Pirates

Ledelsesberetning

På kun 5 år er antallet af medlemmer steget fra 0 til 2.745, hvilket er en gennemsnitlig årlig
stigning på over 200 procent! Det er de færreste organisationer, der har oplevet det!

Også antallet af afdelinger er steget voldsomt i de seneste 5 år, fra 0 i 2014 til 89 ved
udgangen af 2018 og vi har nu 58 lokalforeninger. 
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Coding Pirates

Ledelsesberetning

Hovedbestyrelsen har i 2018 og 2019 godkendt 21 lokalforeninger rundt i hele landet. 

1. Allerød: Januar 2018
2. Egedal: Januar 2018
3. Gladsaxe: Januar 2018
4. Hobro: Januar 2018
5. Køge: Januar 2018
6. Odder: Januar 2018
7. Rødovre: Januar 2018
8. Solbjerg: Januar 2018
9. Støvring: Januar 2018
10. Vallensbæk: Januar 2018
11. Aabenraa: Oktober 2018
12. Skive: November 2018
13. Strynø: November 2018
14. Djursland: November 2018
15. Skovby/Galten: November 2018
16. Hørsholm: November 2018
17. Furesø: Januar 2019
18. Korsør: Januar 2019
19. Gentofte: Januar 2019
20. Næstved: Januar 2019
21. Glostrup: Januar 2019

Økonomisk er vi også vokset betydeligt, hvilket fremgår af årsregnskabet, hvor vi ender ud
med en egenkapital på godt 1,1 million. Det er ikke hensigten, at foreningen skal stå og
akkumulerer overskud, men i og med at vi nu har driftsomkostninger, har bestyrelsen truffet
den beslutning, at vi altid skal have penge til 6 måneders drift. 

Vi får hyppigt henvendelser fra udlandet om, at man gerne vil starte Coding Pirates op dér.
Ligesom vi mange gange ugentligt får henvendelser om samarbejde mellem Coding Pirates
og en række forskelligartede aktører.

Fællesskabsprisen

I juni 2018 modtog Coding Pirates Fællesskabsprisen for at være det mest innovative
fællesskab i Danmark. Vi er er et fællesskab og skal være et fællesskab - og meget gerne et
innovativt et af slagsen. Et fællesskab, hvor vi tør gøre tingene på andre måder. Det skal også
være et fællesskab, hvor der er plads til den forskellighed, der i Coding Pirates, mellem
landsdele, mellem lokalforeninger og mellem afdelinger.

Et fællesskab kommer ikke af sig selv, det er noget, som vi skal kæmpe for og samarbejde om
at skabe. Vi skal lære børnene om fællesskab, vi skal skabe fællesskab mellem børn og voksne
og mellem de frivillige voksne. 
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Coding Pirates

Ledelsesberetning

Vi skal være glade for den kæmpe anerkendelse, der ligger i, at vi har fået den pris, og vi skal
arbejde sammen om at vedblive med at være et fællesskab. 

Kommunikation i foreningen - på godt og ondt. 

Kommunikation - både intern og ekstern - har været omdiskuteret i hele Coding Pirates tid.
Vi har med ansættelsen af Nikolai, Camilla og Søren opskaleret vores muligheder for at styrke
vores kommunikation både internt og eksternt. 

Navnlig den interne kommunikation er svær i øjeblikket. Vi har aldrig haft en mulighed for at
komme i kontakt med alle frivillige i Coding Pirates, og derfor er der sat et arbejde igang med
at få udarbejdet en kommunikationsstrategi, der tager højde for dette. 

Vi vil gerne styrke kommunikationen blandt de frivillige på tværs af landet, så de frivillige
kan netværke, videndele og lære hinanden at kende. 

Der er en meget direkte skriftlig kommunikationskultur i Coding Pirates. Tonen kan til tider
være hård, meget hård, og det er ubehageligt for dem, som det går ud over. Coding Pirates
skal være et godt sted at være for alle, og derfor har vi med input fra mange frivillige fået
udarbejdet et forslag til adfærdsregler for børn og voksne i hele CP, som bestyrelsen håber, at
vi får godkendt her på generalforsamlingen.

Det er bestyrelsens ønske, at vi kan hjælpe hinanden med, at vi holder en god og
omgængelig tone både når vi er sammen fysisk og når vi mødes online. 

Maskinrummet

I 2018 blev Maskinrummet lanceret som et intranet for frivillige. Der er inspiration og
kalender. Tanken med Maskinrummet er, at det skal være et let og tilgængeligt redskab, som
skal gøre det lettere at være frivillig i Coding Pirates, fordi man kan finde inspiration til forløb
og aktiviteter. 

For at Maskinrummet bliver en succes, er det vigtigt, at folk bruger det og lægger projekter
og viden ind, lægger lokale events i kalenderen m.m. 

Det ville være herligt, hvis 2019 kunne blive det år, hvor Maskinrummet kommer rigtigt
igang med at være det videndelingsværktøj, som det er tænkt til at være. 

Store arrangementer

Der er har været en lang række events i Coding Pirates i det forgangne år. Der har været de
store nationale events som Game Jam, børneIT-konferencer og Robotturneringen i
Sønderborg. 
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Coding Pirates

Ledelsesberetning

Der har rundt i landet været et hav af hackathons, sæsonafslutninger, turneringer, og Coding
Pirates har samarbejdet med en lang række partnere - museer, biblioteker, IT-virksomheder,
fagforeninger - om en lang række arrangementer. En flok var i sommer til Folkemødet på
Bornholm og en anden flok ved ZKM - en digital kunstfestival i Tyskland. 

Eventpuljen

I eftersommeren 2018 lancerede vi Eventpuljen, som lokalforeninger kan søge til afvikling af
events og arrangementer. 

Eventpuljen blev oprettet som et forsøg. Håbet er, at det kan være en nem økonomisk
håndsrækning til nogle af de spændende ting, der foregår rundt lokalt og på tværs af landet. 

Der blev godkendt tre events fra eventpuljen i 2018. I 2019 er der afsat 200.000, som
bestyrelsen håber kan finde god anvendelse i lokalforeningerne. 

De store samarbejdsprojekter

Med udløbet af 2018 udløb også det andet ud af tre samarbejdsår med TuborgFondet.
Tuborgfondet ønskede at bidrage til vores organisationsopbygning og det er fortsat deres
ønske. Det er samarbejdet med Tuborgfondet, der har gjort det muligt at oprette et
sekretariat og sætte en række initiativer igang.

Samarbejdet med Dansk Ungdoms Fællesråd har været igang i flere år. Det har været en
proces, hvor vi først skulle leve op til en række krav om vores foreningsstruktur og vores
geografiske spredning. Først fik vi indslusningsmidler, men vi er nu bevilget ordinært
tilskud, som går til driften af vores sekretariat. Vi er nu i en proces med at blive optaget som
medlemmer af DUF, så vi kan få adgang til en række tilbud målrettet børne- og
ungeorganisationer - fx bestyrelseskurser, frivilligkurser og kurser i frivilligledelse.  

Vi har en årrække haft et godt samarbejde med Microsoft og deres YouthSpark program.
Samarbejdet resulterede i midler, som kunne bruges til drift, men de skulle også bruges til
afvikling af børneIT-konferencer, Game Jams og #GirlzinTech arrangementer. Fra 2019
ændrer dette samarbejde muligvis karakter, idet Youth Spark programmet er nedlagt.

I 2018 fik Coding Pirates bevilget et større 1-årigt pengebeløb til udvikling og lancering af
Piratskibet - en online afdeling af Coding Pirates, som bl.a. skal bidrage til, at de mange børn
på ventelisten kan få et IT-kreativt tilbud til, mens de venter på en plads i en fysisk afdeling.
Bevillingen har muliggjort, at en drøm, som nogle frivillige har haft gennem flere år, nu kan
realiseres, og det er bestyrelsens håb, at børn og frivillige vil tage Piratskibet til sig og være
med til at forme det. 

I 2018 modtog Coding Pirates også en større bevilling fra Villumfonden. Denne bevilling er 3
årig og giver os mulighed for at få skabt en bedre frivillig-struktur i Coding Pirates.
Udviklingen af Coding Pirates er gået så stærkt og har båret præg af “at vi ridder, mens vi
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sadler”. Det har betydet, at der ikke har været mange kræfter til at støtte nye lokalforeninger,
at støtte til bedre frivilligledelse og frivillig fastholdelse, at støtte til mere videndeling og
sammenhængskraft. Med denne bevilling får vi kræfter til at tage hånd om netop disse ting,
og projektet, bestyrelsen og projektledelsen lægger op til, at projektet skal bidrage til at skabe
den frivilligkultur, som de frivillige i Coding Pirates finder bedst. 

Bestyrelsens år

Efter sidste generalforsamling konstitueredes bestyrelsen som følger: 
Formand: Louise Overgaard
Næstformand: Martin Dybdal
Kasserer: Jens Andersen-Mølgaard 
Sekretær: Lis Zacho
Menige medlemmer var Tommy Mogensen, Per Hansen, Magnus Toftdal, Rikke Thonboe. 
Suppleanter var Atle Winther, John Munk og Mikkel Kisling. 

Magnus Toftdal har været sygemeldt fra bestyrelsen i en periode, hvor Atle Winther trådte i
stedet. 

Omkring sommerferien valgte Rikke Thonboe at træde ud af bestyrelsen grundet arbejde. 

Omkring efterårsferien trådte Per Hansen og Tommy Mogensen ud af bestyrelsen grundet et
ønske om at bruge kræfter andetsteds i foreningen. 

Atle, John og Mikkel er indtrådt i bestyrelsen som erstatning for de udtrådte
bestyrelsesmedlemmer. 

I slutningen af efteråret skiftede kassererposten til Atle Winther med John Munk som
wingman. Desværre blev Atle umiddelbart derefter sygemeldt, men John Munk er trådt til,
og det vil også være ham, der præsenterer regnskabet.

Martin Dybdal har grundet travlhed haft orlov fra bestyrelsen i to måneder fra ultimo 2018 til
primo 2019.

At sidde i bestyrelsen i Coding Pirates Denmark har, siden foreningen blev stiftet, været en
hård post med meget arbejde. Det forgangne bestyrelsesår har bragt en del uforudsete
opgaver og problemstillinger i forbindelse med sekretariatsopbygningen. Det har bevirket, at
kasserer Jens Andersen-Mølgaard og Louise Overgaard i en periode fik udbetalt honorar for
nogle særlige arbejdsopgaver. Jens har modtaget kr 10.000 i forbindelse med etablering af
nogle administrative strukturer, mens Louise Overgaard har modtaget kr. 86.000 fra 1. maj til
1. september for først at overtage en del af sekretariatsledelsen, herefter varetagelse af
ansættelsesprocessen af en ny sekretariatsleder og endelig for en solid indkøring af den nye
sekretariatsleder. Den interne revision har rejst kritik af dette. Beslutningen om honorering
blev truffet på Slack og fremgår af et referat af Slack-beslutninger, som for nyligt er blevet
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offentliggjort. Bestyrelsen vedgår, at beslutningen burde have været fremhævet i et
bestyrelsesmøde-referat, og det vil det blive fremadrettet, hvis der igen opstår situationer
med en ekstraordinær stor arbejdsbyrde for et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Honoreringen af Louise Overgaard blev afsluttet en måned før aftalt, fordi sekretariatet
allerede pr. 1.9.2018 var i en meget positiv udvikling. Der ligger arbejdssedler, der
dokumenterer, hvilke opgaver der er løst. 

Nu i takt med at sekretariatet tager mere og mere over på opgaveløsningen, bliver der plads
til, at bestyrelsesmedlemmerne kan fokusere mere på at kommunikere og synliggøre
foreningen og sikre, at Coding Pirates Denmark bidrager med de rigtige ting rundt i hele
vores forening. 

Der skal lyde en stor tak herfra til den afgående bestyrelse. De har gjort en kæmpe indsats. 

Sekretariatsopbygning

Oprettelsen af sekretariatet har desværre taget ca. et år længere end forventet, men i
bestyrelsen mener vi, at vi nu er på rette vej, og vores eksterne Revisionsfirma Beierholm
mener fx også, at Coding Pirates Denmark nu har styr på den administrative del af
foreningen.

Det har skabt frustration for mange, at vi på den ene side havde et sekretariat og på den
anden side mærkede man det ikke i tilstrækkelig høj grad rundt omkring i Coding Pirates.
Der har været diskussioner om såvel sekretariatets opgaveløsning, synlighed, placering samt
kommunikationen i Coding Pirates generelt.

Jeg vil i denne forbindelse navnlig fremhæve diskussionen om placeringen af sekretariatet,
som der var stor uenighed om i bestyrelsen, men hvor der endte med at være et flertal for
placering i Odense. Begrundelsen for at lægge sekretariatet i Odense er, at det ligger centralt
i landet og at det har været muligt at få rigtig gode lokaler til en overkommelig pris, og fordi
der ligger mange foreninger spredt i hele landet. Et modargument for placeringen i Odense
har været, at der jo er klart flest medlemmer i København, men et flertal valgte at prioritere
den centrale placeringen i landet. Placeringen i Odense bevirker, at det er en stor og vigtig
opgave for sekretariatet at være synlig i hele landet og at være synlig og aktiv i København,
hvor der er flest medlemmer. 

Vi vil også fremadrettet skulle have fokus på, hvordan vi skaber det allerbedste sekretariat og
det allerbedste samspil mellem sekretariat, lokalforeninger, frivillige og medlemmer. 

Set indefra - fra bestyrelsens side - er der meget, der er kommet styr på, som bestyrelsen
tidligere kæmpede med at håndtere: hele økonomi-delen, håndtering af de mange
mailforespørgsler, støtte til nye foreninger, varetagelse af ekstern  kommunikation,
systemadministration osv. 
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Det næste skridt er nu, hvor rammerne nærmer sig at være på plads, er at fokusere på at
styrke vores indhold, styrke vores lokalforeninger, styrke vores frivillige, styrke vores position
og kommunikation. Det bliver en spændende proces.  

Sekretariatet kort opridset:
Brian Lindskov Larsen stoppede 30. juni 2018 som sekretariatsleder efter en fælles aftale om
fratrædelse. 
Michael Gylling Nielsen tiltrådte som sekretariatsleder 15. august 2018. 

Sekretariatet består nu af et godt, stærkt hold, som er ved at finde sine ben som team og som
vores fælles sekretariat. 

Sekretariatet består udover Michael af: 
Kristoffer Rath Hansen, som er den længst siddende på sekretariatet. Han er
systemadministrator. 
Birgitte Bernth tiltrådte som økonomiansvarlig 1.4.2018.
Nina Nyenstad som event-og kommunikationsmedarbejder, men overgik pr 1.9.2018 til en
studenterstilling 10 timer om ugen. 
Jakob Vest Hansen tiltrådte 1.10.2018 som projektleder på Piratskibet. 
Nikolai Elmer startede med to måneder som forretningsudvikler på Piratskibet, men er
1.1.2019 tiltrådt som projektleder på Frivillig-projektet. 
Søren Jensen tiltrådte 1.1.2019 som event-og kommunikationsmedarbejder. Dele af hans
stilling er finansieret af Piratskibet.
Camilla Benkjær Johansen tiltrådte som kommunikationsmedarbejder 1.1.2019. Dele af
hendes stilling er finansieret af Frivilligprojektet.
Birgitte Schmidt er ansat som studentermedhjælper i København, men er organisatorisk
tilkoblet sekretariatet. 

I 2018 tog vi afsked med Janni Kristensen, som har været i løntilskud som
kommunikationsmedarbejder og til Pia Buch-Madsen, som var projektansat til at sætte
Frivilligprojektet i gang. 

Hvad blev besluttet på GF 2018 - opfølgning

Som en opfølgning på generalforsamlingen sidste år skal to ting fremhæves: 

Sidste år blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle gå videre med at undersøge forskellige
modeller for en venskabsforening - enten som en selvstændig støtteforening eller som et
særligt støttemedlemskab i selve Coding Pirates. For at mindske administrationsvejene
peger bestyrelsen i den forbindelse på, at det bedste vil være at lave et støttemedlemsskab
uden stemmeret ind i selve Coding Pirates. På nuværende tidspunkt mangler vi en funktion i
medlemssystemet, som kan understøtte et støttemedlemskab. Vi forventer at have strukturer
og forslag til støttemedlemsskab klart til generalforsamlingen om et år.
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I det forgangne bestyrelsesår har vi haft et arbejde i gang vedr. overdragelse af Coding
Pirates’ varemærke fra Martin Exner til foreningen. Varemærket er nu fuldt overdraget til
Coding Pirates. 

2019 - Hvad kommer der til at ske? 

Den udvikling, som Coding Pirates har været igennem de sidste fem år, har været helt vild.
Hold da op, hvor er der sket mange fede og vilde ting rundt i hele landet og mellem os på
kryds og tværs. Og der skal blive ved med at ske spændende og seje ting. Vi skal være dem i
Danmark, der er rigtig skarpe til IT-kreativitet - og det er vi. Vi taler ikke bare om
teknologiforståelse og IT-kreativitet, vi *er* IT-kreative hver uge, og det vi kan, skal vi vise
og dele, for det er der brug for i Danmark. 

Derfor står vi også over for et nyt spændende år i Coding Pirates, og vi har vores strategi for
2019-2021, som vi skal have fokus på at effektuere. 

Vi er fortsat midt i en organisationskonsolidering, og vi skal lære, hvordan vi får det bedste
ud af, at vi nu både har frivillige og et sekretariat, der kan drive nogle ting for os. Men fokus
bliver meget på frivilligheden i Coding Pirates - hvordan styrker, fastholder og udvikler vi
frivilligheden i Coding Pirates. Med Frivilligprojektet har vi af Villumfonden fået en
ekstraordinær mulighed for at styrke vores frivillighed og dermed hele kernen i vores
organisation.  

Vi skal have endnu mere fokus på, at det skal være sjovt, spændende, hyggeligt og givende
at være frivillig i Coding Pirates - vi skal tilbyde spændende oplevelser og kurser og gode
fællesskaber. Vi skal også have fokus på, hvordan det bliver lettere at drive Coding Pirates
rundt lokalt, men vi skal samtidig også se, hvordan vi kan skabe en god sammenhæng og
netværk på tværs af afdelinger og foreninger. Vi skal have styrket vores landsorganisation, så
landsorganisationen bliver en stærkere støtte for lokalforeningerne og for at sikre en fortsat
udvikling af Coding Pirates. Derfor er solide partnerskaber og tydelighed om, hvem vi i
Coding Pirates er og hvad vi står for, rigtig vigtigt. Af den grund har vi også meldt vi os ind i
Dansk Ungdoms Fællesråd for at få adgang til et stort netværk af ungdomsorganisationer og
for at få adgang til en række spændende kurser, som alle vores medlemmer kan benytte sig
af. 

Vi skal have styrket vores demokrati og sammenhængskraft i Coding Pirates og derfor er en
af de rigtig vigtige ting i det kommende år er at finde ud af, hvordan vi får en stærk og
positiv kommunikation eksternt, men navnlig internt. Vi skal være skarpe på, hvor vi
kommunikerer, hvordan vi kommunikerer og hvilken tone vi bruger over for hinanden. Jeg
ser Maskinrummet og Piratskibet som rigtig vigtige i den forbindelse. Men vi har også en
masse SoMe, hjemmeside, nyhedsbrev, Slack m.m. Vi skal have fundet ud af, hvordan vi gør
det på en god måde. 
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Vores medlemssystem er et væsentligt anker i vores forening. Systemet er bygget af primært
af frivillige pirater og var en stor hjælp for Coding Pirates i starten. Men i takt med, at Coding
Pirates vokser, at vi ønsker flere funktioner i systemet og set i lyset af GDPR, skal vi i det
kommende år arbejde med en forbedring af systemet eller en udskiftning til et andet system,
så vi har et medlemssystem, der er gearet til vores organisation.

Vi skal arbejde på at styrke diversiteten i Coding Pirates for ny teknologi påvirker os alle
sammen og derfor er diversiteten rigtig vigtig. Kan vi gøre mere for at få børn ind, som ikke
nødvendigvis selv ville have muligheden for at komme til Coding Pirates? Hvordan kan vi
arbejde for at få flere piger og kvinder ombord i Coding Pirates og fastholde dem Coding
Pirates? Det skal vi have fokus på i 2019. 

Og det absolut vigtigste af alt: Der skal ske vilde og sjove og fede og fantastiske ting, som
altid: Hver uge skal mange mange børn og frivillige være IT-kreative sammen. Vi skal hænge
ud og nørde, eksperimentere, grine og samarbejde. Det skal være sjovt at være med i Coding
Pirates.  

Vi skal have super seje events lokalt og nationalt, og alene her i foråret bliver der
børneITkonferencer, robotturnering, Coding Pirates konference. I 2019 bliver der igen en
bred vifte af hackathons, Kulturnatsarrangementer, Kodning i Kedlen, månelandings-
projekter, samarbejde med Ultra:Bit og så videre.  

Jeg håber, at vi får et nyt godt Coding Pirates år i 2019. 
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Resultatopgørelse

2018 2017

Note DKK DKK

1 Indtægter 3.175.298 2.406.520

2 Direkte omkostninger -387.408 -650.547
3 Salgsomkostninger -112.728 -8.695
4 Lokaleomkostninger -174.214 0
5 Administrationsomkostninger -321.233 -203.715
6 Personaleomkostninger -1.999.750 -649.625

Finansielle omkostninger -94 0

Årets resultat 179.871 893.938

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 179.871 893.938

I alt 179.871 893.938
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AKTIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Deposita 46.666 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 46.666 0

Anlægsaktiver i alt 46.666 0

Fremstillede varer og handelsvarer 41.885 0

Varebeholdninger i alt 41.885 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 23.800
7 Andre tilgodehavender 341.056 126.584

Periodeafgrænsningsposter 18.342 0

Tilgodehavender i alt 359.398 150.384

Likvide beholdninger 2.548.518 1.661.381

Omsætningsaktiver i alt 2.949.801 1.811.765

Aktiver i alt 2.996.467 1.811.765
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PASSIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Overført resultat 1.115.687 935.816

Egenkapital i alt 1.115.687 935.816

Leverandører af varer og tjenesteydelser 65.077 41.018
8 Anden gæld 441.422 539.356
9 Periodeafgrænsningsposter 1.374.281 295.575

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.880.780 875.949

Gældsforpligtelser i alt 1.880.780 875.949

Passiver i alt 2.996.467 1.811.765

10 Eventualforpligtelser
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Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17

Saldo pr. 01.01.17 41.878
Forslag til resultatdisponering 893.938

Saldo pr. 31.12.17 935.816

Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 - 31.12.18

Saldo pr. 01.01.18 935.816
Forslag til resultatdisponering 179.871

Saldo pr. 31.12.18 1.115.687
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Pengestrømsopgørelse

2018 2017

Note DKK DKK

Årets resultat 179.871 893.938

Forskydning i driftskapital
Varebeholdninger -41.885 0
Tilgodehavender -255.680 72.594
Gældsforpligtelser 1.004.831 134.739

11 Reguleringer 94 0

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 887.231 1.101.271

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter -94 0

Pengestrømme fra driften 887.137 1.101.271

Årets samlede pengestrømme 887.137 1.101.271

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 1.661.381 560.110

Likvide beholdninger ved årets slutning 2.548.518 1.661.381

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:
Likvide beholdninger 2.548.518 1.661.381

I alt 2.548.518 1.661.381

24



 

 

 

Coding Pirates

Noter

2018 2017
DKK DKK

1. Indtægter

Indtægterne fordeler sig på følgende aktiviteter:

Kontingentindtægter 248.450 249.192
Periodisering af kontingenter -375 28.250
Events, GameJam mv. 53.700 0
Øvrige indtægter 1.460 328
Tilskud fra DUF 539.106 492.725
Tilskud fra Tuborg Fondet 1.335.488 1.093.948
Tilskud fra Villum Fonden (Frivilligprojektet) 91.182 0
Tilskud fra Industriens Fond (Piratskibet) 324.776 0
Tilskud fra Microsoft (YouthSpark) 476.451 427.420
Øvrige sponsorater og tilskud 80.000 114.657
Salg af T-shirts, musemåtter mv. 25.060 0

I alt 3.175.298 2.406.520

Ved regnskabsårets afslutning var der 2.342 kontingentbetalende medlemmer af foreningen.
Aldersfordeling af medlemmer kan beskrives således: 

0 - 30 år: 2.237
Over 30 år: 105

2. Direkte omkostninger

Konsulenthonorar mv. 1.063 317.013
Mindre anskaffelser 32.388 120.605
IT-udvikling 43.500 19.655
Transport og rejser 63.038 87.148
Afholdelse af arrangementer (mad, lokaleleje mv.) 233.621 106.081
Eventpulje 29.060 0
Momsregulering 0 45
Lagerreguleringer -41.885 0
Andre direkte omkostninger 26.623 0

I alt 387.408 650.547
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2018 2017
DKK DKK

3. Salgsomkostninger

Gaver og blomster 3.051 1.894
PR og marketing 96.977 6.801
Deltagelse i konferencer mv. 12.700 0

I alt 112.728 8.695

4. Lokaleomkostninger

Husleje 17.404 0
Varme 1.741 0
El, vand og gas 291 0
Reparation og vedligeholdelse 9.424 0
Istandsættelses- og etableringsomkostninger 145.354 0

I alt 174.214 0

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 4.159 3.388
It-omkostninger 64.570 0
Mindre nyanskaffelser 17.431 0
Telefon og internet 24.593 2.435
Porto og gebyrer 34.858 26.766
Revisorhonorar 40.000 121.438
Revisorerklæring samt rapportering til DUF mv. 12.125 0
Anden økonomisk og regnskabsmæssig rådgivning 28.625 0
Bogholderimæssig assistance 0 42.500
Konsulentassistance 40.625 0
Advokat 24.850 0
Forsikringer 8.157 7.188
Faglitteratur og tidsskrifter 2.399 0
Kontingenter 18.841 0

I alt 321.233 203.715
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2018 2017
DKK DKK

6. Personaleomkostninger

Gager 1.755.700 504.859
Ændring i feriepengeforpligtelse 24.537 62.060
Løntilskud og lønrefusioner -25.779 0
Pensioner 159.320 50.771
Arbejdsskadeforsikring 0 1.183
ATP-bidrag 9.972 4.071
Andre omkostninger til social sikring 26.259 5.596
Rejse- og befordringsgodtgørelse 17.504 21.085
AER-bidrag 10.105 0
Kursusomkostninger 2.601 0
Øvrige personaleomkostninger 19.531 0

I alt 1.999.750 649.625

31.12.18 31.12.17
DKK DKK

7. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende, Clearhaus 16.280 34.025
Mellemregninger, Coding Pirates lokalforeninger 0 92.559
Tilgodehavende bevillinger 324.776 0

I alt 341.056 126.584
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31.12.18 31.12.17
DKK DKK

8. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 88.614 32.260
ATP og andre sociale ydelser 5.302 2.272
Feriepenge 25.452 4.940
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 91.537 62.060
Skyldige omkostninger 0 54.113
Mellemregninger, Coding Pirates lokalforeninger 230.517 383.711

I alt 441.422 539.356

9. Periodeafgrænsningsposter

Periodiserede kontingenter 6.600 6.225
Periodiserede tilskud 1.367.681 289.350

I alt 1.374.281 295.575

10. Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser

Foreningen har indgået én huslejekontrakt med restløbetid på 22 måneder og en
gennemsnitlig ydelse på t.DKK 7, i alt t.DKK 154. 

11. Reguleringer til pengestrømsopgørelse

Finansielle omkostninger 94 0

I alt 94 0
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12. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, god regnskabsskik
samt revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-
des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalings-
dagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsfor-
pligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets

eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport  indregnes i resultatop-
gørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og
andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske
valutakurser.
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12. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Indtægterne fra medlemskontingenter samt indtægter fra øvrige arrangementer indregnes i
det regnskabsår de vedrører.

Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes i resultatopgørelsen når
tilskudsbetingelserne anses for at være opfyldt, hvilket sædvanligvis vil være
forholdsmæssigt over den periode, hvori de tilskudsberettigede omkostninger
omkostningsføres. 

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres direkte til foreningens
indtægter. 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og admini-
strationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valu-
takursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta m.v.

BALANCE

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til nettorealisa-
tionsværdien, hvis denne er lavere.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling opgøres som værdien af di-

rekte medgåede materialer og løn.
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12. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende

foreningens indgåede lejeaftaler.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende kontingentindtægter vedr. efterfølgende regnskabsår samt modtagne tilskud til
dækning af omkostninger i kommende regnskabsår.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drif-
ten, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter
og ændringer i driftskapitalen.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og
kortfristet gæld til kreditinstitutter.
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