
   

 

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i G/F Grønnehave. 

 

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 
i Pilegårdsskolens festsal 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Indkomne forslag.   

4. Regnskab. 

a) aflæggelse af regnskab for 2016 

b) forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

5. Vedtægtsændringer—forslag 

6. Valg af bestyrelse. 

a. Valg af formand  

b) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jørgen  og Rasmus  modtager genvalg) 

c) valg af  bestyrelsessuppleanter.  

7. Valg af revisor. 

a) valg af revisor.   

b) valg af revisorsuppleant.  

8. Eventuelt 

 

Invitation:  Efter generalforsamlingen serveres der lidt at spise. For at vi kan se, hvor mange vi skal bestille til, 

                              bedes I  aflevere den nederste slip i postkassen hos: 
  

Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, eller sende e-mail til formand@groennehave.dk— senest 19. marts 

 

 

    

Deltagere i generalforsamlingen.  

  Denne kupon udfyldes og afleveres ved indgangen til generalforsamlingen  

 

 

Navn: ______________________________ Adresse:________________________________ 

 

 
 

 

 

Deltagere i spisningen  
 

JA !! Jeg / vi ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen den 22. marts. 

 

Antal personer: _____ 

 

Navn: _____________________________ Adresse: _______________________________ 
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Tilmeld kontingent betaling 

til  Nets (PBS) 
Lettere for dig—sparer os penge  
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Formandens og bestyrelsens beretning for 2016. 

Bestyrelsen byder velkommen til de 14 nye grundejere, 

der er flyttet til Grønnehave i 2016. 

De nye beboeres navne og huse kan ses på hjemmesiden. 
 

Generalforsamlingen 2016: 
 

Ved generalforsamlingen i 2016 blev Lena Frydensberg-

Holm genvalgt som næstformand og Willy Schneider blev 

genvalgt til kasserer. 

Søren Stahlfest Møller, Jesper Kühl, Martin Dybdal og 

Sia Hellsten valgtes som suppleanter. 

 

Bestyrelsen for grundejerforeningen kom derefter til at 

bestå af:  

 

Formand: Helge Dybdahl  

Næstformand Lena Frydensberg-Holm  

Kasserer: Willy Schneider   

Bestyr. Medlem Jørgen Sommer  

Bestyr. Medlem Rasmus Jørgensen 

Suppleant Søren Stahlfest Møller 

Suppleant Jesper Kühl 

Suppleant Martin Dybdal 

Suppleant Sia Hellsten 
 

Bestyrelsen:  
 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 

bestyrelsesmøder og en række arbejdsmøder samt vejsyn 

dels for hele området og dels efter, at Tårnby Forsyning 

har gravet. 
 

Ved det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen 

sig, og arbejdsopgaverne blev fordelt: 
 

Vejudvalg: Helge, Jørgen, Martin og Sia 

Legepladsudvalg: Helge, Jørgen og Rasmus 

Snerydning: Jørgen 

Festudvalg: Fastelavn: Rasmus og Lena  

Informationsudvalg: Helge og Sia  

Generalforsamlingsudvalg Willy og Rasmus 

Suppleanterne deltager, i det omfang det er dem muligt, 

også i bestyrelsesarbejdet. 

Årets gang 
 

Veje/fortove 
Der er blevet genoprettet eller udskiftet fliser på fortove, 

nedkørte asfaltborte og kantsten er blevet hævet, men i år 

er ganske få genopretninger foretaget. 

På Præstefælledvej og Hjallerup Alle er der foretaget 

asfalt udbedringer, og et enkelt vejhjørne er blevet 

renoveret. 

Vejbump er renoveret, slidte bump og bolte er udskiftet, 

og det vigtige er, at vi har fundet en løsning på at fastgøre 

bump, ved at lægge en asfaltbort omkring gummibump. 

 

Tårnby forsyning laver fortløbende udbedring af skader 

forvoldt af deres gravearbejde i forbindelse med 

udskiftning af vandrør.  

Tårnby Forsyning har i øvrigt i dette år udskiftet vandrør 

på en del af Ilbro Alle, vi følger fortoves udvikling her 

som andre steder.  

Der mangler ud for flere nybyggerier udskiftning af 

beskadigede fliser. Dette skal udbedres af grundejerne 

selv. 

Det er nemlig sådan, at skader, der er forvoldt af 

grundejer (altså dennes entreprenør) ved nybyggeri, skal 

udbedres af grundejer selv. 

 

Vandafledning 
Vi har en aftale med Wagnerlund Kloakservice, der renser 

sandfangsbrønde i vejene en gang om året. 

Dette sker hvert år – først på året. 

Brønddæksler på Præstefælledvej er blevet udskiftet 

Regnvand har også i år været det store spørgsmål i 

foreningen. 

Et stigende antal grundejere, der har bygget nyt, ansøger 

foreningen om tilladelse til at aflede overløb fra egen 

faskine ud i vores drænrør i fortovene. 

Bestyrelsen har truffet den beslutning, at vi ikke giver 

tilladelse til at aflede vandet i vores dræn. 

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje : 

 
Istandsættelse og vedligeholdelse—Grundejernes forpligtelser 

§ 44. Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, 
herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til 
vejen. 

§ 45. Hvis en vejberettiget gør gældende, at en privat fællesvej ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, skal 
kommunalbestyrelsen tage stilling til spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tage stilling til spørgsmålet af egen drift. 

Stk. 2. Hvis de vedligeholdelsesforpligtede ikke opfylder forpligtelsen efter § 44, bestemmer kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang og på hvilken 
måde en privat fællesvej med tilhørende afløb konkret skal vedligeholdes for at være i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. 
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Begrundelsen er, at dræn i fortove er gamle lerrør, der 

knap nok er dimensioneret til deres formål: at dræne og 

lede vand væk fra vej og fortov. 

Kommunen havde lovet grundejerforeningen en 

nærmere redegørelse for vandplan og evt. tilslutning til 

afvandingssystemerne.  

Det viser sig at der ikke er nogen plan for vores område, 

udover at der er nævnt muligheden for etablering af 

overløbsbassiner ved Hjallerup alle. 

 

Snerydning: 
Vi må betragte vores kontrakt med snerydningsfirma, 

som en forsikring. Det har ikke sneet i flere år. 

Vi har fortsat, sammen med G/F Hjallerupvang, kontrakt 

med et snerydningsfirma, som betales for at rydde 

vejbanen (ikke fortove) for sne. 

For at sikre en øjeblikkelig kontakt til firmaet, der 

rydder sne, bedes man ved evt. snerydningsproblemer 

med det samme henvende sig til bestyrelsens 

kontaktperson: Jørgen Sommer. 

 

Legepladsen 
Legepladsen ligger på kommunens grund 

og er stillet til rådighed for Grønnehave og 

Hjallerupvang. 

Grønnehave står for vedligeholdelsen af 

legepladsen. 

Der har været møder med kommunens 

gartnere om legepladsen, hvor det blev 

præciseret, at gartnere tømmer skraldespand 

ugentligt, samt at der ved lejlighed gasses 

for ukrudt på grusområdet. 

Det aftaltes endvidere, at der blev skovet 

store grene til vinter. 

Der er indkøbt og opstillet et nyt vippedyr 

på legepladsen i år, endvidere er plastsveller 

indkøbt til brug for renovering af 

sandkassen. 

Sandkassens rådne sider vil i starten af 2017 

blive udskiftet. 

Gyngeophæng er efter hærværk blevet 

fornyet. 

 

Fastelavn 
Vores fastelavnsfest med tøndeslagning på 

Pilegårdsskolen blev som sædvanlig afholdt 

med god tilslutning. 

  

Information 
 Grønnehave Nyt udgives 2 gange om året 

og på hjemmesiden, samt nu som noget nyt 

også på Facebook, hvor man også kan få 

oplysninger, vejledninger samt læse alt det 

nyeste. 

Man kan på begge elektroniske medier give sin mening 

til kende. 

Som en aflægger af vores Facebookside, har en 

grundejer oprettet en Facebook  køb/salg side for 

Grønnehave, en god ide vi bifalder. 

Nyhedsbreve udsendes ved behov til de nu næsten 200 

tilmeldte husstande i foreningen. Der er ca. 450 

husstande i foreningen, så nu er næsten halvdelen med. 

 

Vedtægtsændringer 
Et udvalg nedsat af bestyrelsen har arbejdet med 

ændringer af vedtægterne. Specielt med sigte på at 

ændre § 2, men også med fejlretninger samt ændring af 

andre paragraffer. 
 

Kommende arbejdsområder: 
Implementere evt. vedtægtsændringer. 
 

www.groennehave.dk                                                                                              Grønnehave Nyt februar 2017 

Formandens og bestyrelsens beretning for 2016. 
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Forslag til ændrede vedtægter for G/F Grønnehave. Vedtægtsændringer foreslås i § 1, 2, 5, 6, 8 og 12. 

 
Nuværende vedtægter (opr.1922 rev. 1941 og 1989) Forslag til ændrede vedtægter (2017) 

§ 1. 

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen 

Grønnehave”. 

Dens hjemsted er Tårnby Kommune, og dens område 

er de grunde, der er eller bliver udstykket af 

ejendommene matr.nr. 18-47 og 53-85 af Løjtegård 

samt nr. 78a af Tårnby. 

§ 1 

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen 

Grønnehave”. 

Dens hjemsted er Tårnby Kommune, og dens område 

er de grunde, der er udstykket af ejendommene 

matr.nr. 18-47, 53-85 og 93    af Løjtegård (((dog ikke 23m

-23v og 79a, 79d, 70k-79q, 81b, 81k, 83e, 83g, 83h, 83p-83r, 

86o-85q og 85v)  
samt 78a og 78b og nr. 78e, 78f , 78k, 78n—78ø af 

Tårnby (dog ikke 78af-78aq og 78bu-78bx). 

§ 2. 

Enhver nuværende eller kommende ejer (skødehaver) 

af en grund inden for ovennævnte område eller nogen 

del af en sådan grund, har ret til at være medlem af 

foreningen og er ved medlemskab underkastet 

foreningens love, således som disse er eller på lovlig 

måde bliver vedtaget eller ændret. 

…….. 

§ 2. 

Enhver nuværende eller kommende ejer (skødehaver) 

af en grund inden for ovennævnte område eller nogen 

del af en sådan grund, har pligt til at være medlem af 

foreningen og er ved medlemskab underkastet 

foreningens love, således som disse er eller på lovlig 

måde bliver vedtaget eller ændret. 

…….. 

§ 5 ………….. 

Kontingentet opkræves en gang årligt, for det 

pågældende kalenderår umiddelbart efter 

generalforsamlingens afholdelse.  

§ 5 …………... 

Kontingentet opkræves en gang årligt, for det 

pågældende kalenderår umiddelbart efter 

generalforsamlingens afholdelse. Bidrag, som ikke er 

betalt 14 dage efter forfaldsdato, kan tillægges et 

opkrævningsgebyr og kan overgives til retslig inkasso.  

§ 6 …… om Generalforsamling 

 

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling skal 

indeholde følgende: 

….. 

Pkt. 4 Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget 

og fastsættelse af kontingent + lønninger  

§ 6 …… om Generalforsamling 

 

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling skal 

indeholde følgende: 

…... 

Pkt. 4 Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget 

og fastsættelse af kontingent. 

§ 8  

Enhver generalforsamling ……... 

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. 

Afstemning kan …... 

§ 8  

Enhver generalforsamling ……... 

På generalforsamlingen har hvert betalende medlem en 

stemme. 

Afstemning kan …... 

§ 12. 

Kassereren fører foreningens bogholderi og 

fortegnelse over foreningens medlemmer og deres 

bopæl. 

Alle regninger skal, forinden udbetaling finder sted, 

være attesteret af formanden. 

Af foreningens kontante beholdning må hos kassereren 

kun bero ca. 5.000,00 kr. Resten skal indsættes i bank 

eller sparekasse, efter bestyrelsens nærmere 

bestemmelse, og kan kun hæves ved formandens og 

kassererens underskrifter i fællesskab. 

Kassereren er …... 

§ 12. 

Kassereren fører foreningens bogholderi og 

fortegnelse over foreningens medlemmer og deres 

bopæl. 

Den del af kassebeholdningen, der er nødvendig for, at 

der er likviditet til løbende udgifter, skal indsættes på 

en konto i et pengeinstitut. Formanden skal inden 

udbetalinger finder sted, være orienteret. 

Resten af foreningens midler, betegnes som opsparing 

og skal indsættes på konto, hvorfra der kun kan hæves 

såfremt både formand og kasserer i fællesskab har 

underskrevet. 

Kassereren er ….. 
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Vedtægtsændringer. 

 
Bestyrelsen foreslår 

vedtægtsændringer og foreslår først og 

fremmest § 2 ændret så der indføres 

medlemspligt af grundejerforening. 

 

Derudover foreslås faktuelle fejl i § 1 

og § 6 rettet og § 5 og 8 søges 

strammet op. 

 

Endelig foreslås § 12 ændret så den 

matcher den moderne virkelighed med 

netbank, samtidig med at en del af 

Grønnehaves formue søges placeret 

mere fast. 

 

Såfremt vedtægtsændringer vedtages 

vil de samlede vedtægter blive tinglyst. 

 

Ifølge nuværende vedtægter § 16 skal 

2/3 af medlemmer være til stede på en 

generalforsamling for at kunne vedtage 

vedtægtsændringer. 

Hvis dette ikke er tilfældet, kan 

vedtægter endelig behandles på en 

ekstraordinær generalforsamling. 
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Grønnehave  
Omfatter blå og orange område 

 
Såfremt der ikke er mødt 2/3 af foreningens medlemmer op på ordinær generalforsamling: 

 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i G/F Grønnehave 

 

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 17.00 
 

På G/F Grønnehaves legeplads—Hjallerup Alle 

 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Endelig behandling af forslag til vedtægtsændringer 

3. Evt.  
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 Nuværende vedtægter for 

 

Grundejerforeningen Grønnehave 

Stiftet den 12. marts 1922 

 

 

1. 

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen 

Grønnehave”. 

Dens hjemsted er Tårnby Kommune, og dens område 

er de grunde, der er eller bliver udstykket af 

ejendommene matr.nr. 18-47 og 53-85 af Løjtegård 

samt nr. 78a af Tårnby. 

 

2. 

Enhver nuværende eller kommende ejer (skødehaver) 

af en grund inden for ovennævnte område eller nogen 

del af en sådan grund, har ret til at være medlem af 

foreningen og er ved medlemskab underkastet 

foreningens love, således som disse er eller på lovlig 

måde bliver vedtaget eller ændret. 

Ved salg eller anden overgang til ny ejer af en grund 

eller en del af en sådan, kan tidligere ejer eller andre i 

hans sted ikke gøre krav på udbetaling af en andel i 

foreningens formue. 

 

3. 

Foreningens formål er at repræsentere og varetage 

medlemmernes interesser i alle anliggender, der er af 

fælles interesse for dem. 

 

4. 

Foreningens medlemmer hæfter alene med deres 

indskud og kontingent. 

 

5. 

Hvert nyt indtrædende medlem betaler det til enhver 

tid af generalforsamlingen fastsatte indskud. 

Ved salg eller overdragelse hæfter medlemmet for alle 

ydelser til foreningen, indtil han har givet foreningen 

skriftlig meddelelse om den nye ejers navn og adresse. 

Til dækning af foreningens løbende udgifter betaler 

hvert medlem et årligt kontingent, der fastsættes af 

generalforsamlingen. 

Kontingentet opkræves en gang årligt, for det 

pågældende kalenderår umiddelbart efter 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

6. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed. 

Årlig generalforsamling afholdes i marts måned og 

indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel 

ved skriftlig meddelelse, indeholdende dagsorden, til 

hvert medlem efter den til kassereren anmeldte 

adresse. 

Samtidig med indkaldelsen til den årlige 

generalforsamling fremsendes formandens beretning. 

Desuden fremsendes bestyrelsens forslag til budget for 

det pågældende år. 

Forslag der ønskes behandlet på den årlige 

generalforsamling, må være indgivet skriftligt til 

formanden senest 1. februar. 

På generalforsamlingen kan der ikke vedtages forslag 

eller ændringsforslag, der er mere vidtgående end, 

hvad der fremgår af indkaldelsen. Eventuelle 

tvivlsspørgsmål i denne henseende afgøres af 

dirigenten. 

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling skal 

indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Indkomne forslag 

4. Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget og 

fastsættelse af kontingent + lønninger 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 

7. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge 

beslutning, enten af en generalforsamling eller 

bestyrelsen eller efter skriftlig forlangende af mindst 

20 medlemmer. 

Mindst ¾ af de medlemmer, der har forlangt 

ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal være 

tilstede på denne. I modsat fald bortfalder det af 

medlemmerne forlangte punkt på dagsorden. 

En forlangt ekstraordinær generalforsamling skal 

bestyrelsen lade afholde senest 6 uger efter at 

forlangendet er kommet den i hænde, og bestyrelsen 

skal indkalde til denne med mindst 14 dages varsel. 

 

8. 

Enhver generalforsamling vælger ved simpel 

stemmeflerhed en dirigent, der leder 

generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemning 

efter vedtægterne. 

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. 

Afstemning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet 

medlem. 

Intet medlem kan benytte mere end en fuldmagt. 

Over det på generalforsamlingerne passerede skal 

sekretæren føre en protokol, der skal underskrives af 

dirigenten. 

 

9. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, 

der vælges individuelt på den årlige 

generalforsamling. Valgene gælder for 2 år, således at 

bestyrelsens medlemmer afgår skiftevis, formand og 2 

af bestyrelsens medlemmer det ene år, kassereren og 

sekretær (næstformand) det andet år. Genvalg kan 

finde sted. 

www.groennehave.dk                                                                                           Grønnehave Nyt februar 2017 
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10. 

Bestyrelses har ledelsen af foreningens virksomhed. 

Den fordeler selv arbejdet mellem sine enkelte 

medlemmer og den holder møde, så ofte formanden 

eller 2 medlemmer anser det for nødvendigt. 

Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved 

stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er 

til stede. 

Alt arbejde foreningen vedrørende (bortset fra 

snerydning), skal så vidt muligt udbydes ved licitation. 

Ønsker et bestyrelsesmedlem at deltage og får arbejdet 

overdraget, skal han udtræde af bestyrelsen. 

 

11. 

Foreningen tegnes af formanden i forening et andet 

bestyrelsesmedlem, eller 3 medlemmer af bestyrelsen i 

forening. 

 

12. 

Kassereren fører foreningens bogholderi og 

fortegnelse over foreningens medlemmer og deres 

bopæl. 

Alle regninger skal, forinden udbetaling finder sted, 

være attesteret af formanden. 

Af foreningens kontante beholdning må hos kassereren 

kun bero ca. 5.000,00 kr. Resten skal indsættes i bank 

eller sparekasse, efter bestyrelsens nærmere 

bestemmelse, og kan kun hæves ved formandens og 

kassererens underskrifter i fællesskab. 

Kassereren er pligtig til ved bestyrelsesmøde at 

aflægge redegørelse for de ind- og udbetalinger, der er 

foretaget, samt til på den årlige generalforsamling at 

forelægge regnskab i revideret stand. 

Foreningens revisorer er berettiget til, dog højst 1 gang 

månedligt, at efterse foreningens regnskabsbøger og 

sammenholde dem med bilag og kasse. 

Revisorerne underretter skriftligt bestyrelsen om 

resultatet af eftersynet. 

 

13. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet udfærdiges inden 15. januar og tilstilles 

omgående derefter revisorerne. Regnskabet med 

revisorernes bemærkninger tilsendes herefter 

bestyrelsen inden 1. februar. 

Revisionen fører revisionsprotokol efter hver 

foretagen revision. 

Regnskabet skal henligge i 8 dage før den årlige 

generalforsamling til eftersyn for medlemmerne. 

 

14. 

Klager fra foreningens medlemmer skal indsendes 

skriftligt til formanden, der skal lade dem behandle på 

det førstkommende bestyrelsesmøde derefter. 

Bestyrelsen undersøger de rejste klager og søger, 

såfremt det drejer sig om klager over et andet medlem, 

at ordne sagen i mindelighed. 

Er klagen rettet mod bestyrelsen eller dennes 

behandling af en sag, er bestyrelsen pligtig til skriftlig 

at besvare foreningsmedlemmets klage med 

tilkendegivelse af resultatet af en eventuel 

undersøgelse. 

 

15. 

For grundejerforeningens område gælder i øvrigt 

følgende: 

1. Huse og skure, der bygges på en for foreningens 

område beskæmmende måde, er bestyrelsen 

bemyndiget til at søge fjernet, eventuelt ved 

myndighedernes hjælp. 

2. Materialer, gødning m.v. må ikke henlægges på 

vejene, men henvises til grundene, med mindre 

bestyrelsen undtagelsesvis giver tilladelse hertil. 

3. Grundene må ikke benyttes til oplagsplads e.l. og 

skal holdes fri for flyvende ukrudt. 

4. Grundejere, der holder husdyr, er pligtige til at 

træffe alle nødvendige foranstaltninger for at hindre at 

husdyrene forulemper andre grundejere. 

5. El- og motordrevne redskaber må kun anvendes 

udendørs på hverdage mellem kl. 08.00 og 20.00, 

lørdage, søn- og helligdage mellem 09.00 og 14.00. 

6. Enhver grund skal ud til vejen være forsynet med 

tydelig angivelse af matr. og husnummer. 

 

16. 

Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 

af foreningens medlemmer er repræsenteret på 

generalforsamlingen, og beslutningen træffes med 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, 

indkaldes en ny generalforsamling inden 6 uger. I 

indkaldelsen til denne skal angives, at forslag om 

vedtægtsændring er til endelig behandling, og 

beslutning kan tages med 2/3 af de afgivne stemmer, 

uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret. 

 

17. 

Foreningen kan kun ophæves, såfremt vedtagelse 

herom sker på en særlig dertil indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling af mindst 2/3 af medlemmerne. 

Således vedtaget på den ekstraordinære 
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Helge 

Regnskab 2016— budget 2017 

  Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017 

Indtægter       

        

Kontingenter 200.000,00   202.250,00   200.000,00   

Refusion, snerydning 5.293,75   5.373,14   5.500,00   

Gebyrer fra Ejendomsmæglere 5.000,00   4.800,00   4.000,00   

Refusion, legeplads 1.000,00   2.000,00   1.000,00   

Indtægter i alt 211.293,75   214.423,14   210.500,00   

        

Udgifter       

Revision 600,00   600,00   600,00   

Møder 14.600,00   13.875,00   14.600,00   

Info, Grønnehavenyt og webside 10.000,00   10.313,00   10.000,00   

Kontorartikler 2.000,00   204,90   2.000,00   

Generalforsamling 8.000,00   4.406,00   8.000,00   

Gebyrer/porto 4.000,00   2.907,74   4.000,00   

Repræsentation 500,00   0,00   500,00   

Salærer  0,00   0,00   5.000,00   

Forsikring 2.535,00   2.339,72   2.535,00   

Godtgørelse til bestyrelse 10.000,00   10.000,00   10.000,00   

Kørselsgodtgørelse 1.000,00   1.000,00   1.000,00   

Arrangementer/Fastelavnsfest 6.000,00   5.460,50   6.000,00   

Oprensning af brønde 15.000,00   15.375,00   17.000,00   

Legeplads 10.000,00   20.077,79   10.000,00   

Snerydning 52.937,50   53.731,56   55.000,00   

Regnvandsafledning 50.000,00   13.687,50   40.000,00   

Vedligeholdelse - vej / fortov 50.000,00   58.937,50   50.000,00   

Udgifter i alt 237.172,50   212.916,21   236.235,00   

        

Resultat       

Indtægter 211.293,75   214.423,14   210.500,00   

Udgifter 237.172,50   212.916,21   236.235,00   

        

Resultat -25.878,75   1.506,93   -25.735,00   

        

    

Balance       

Aktiver       

Foreningskonto    347.108,58     

Kassebeholdning   1.069,00     

Aktiver i alt   348.177,58     

        

Passiver       

Egenkapital primo 2016   346.670,65     

Overført årets resultat   1.506,93     

Egenkapital ultimo 2015   348.177,58     

Passiver i alt   348.177,58     

 
Regnsk

abet e
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revideret u
den 

anmærkninger 


