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INDKALDELSE TIL GRUNDEJERFORENINGEN REEDTZHOLMS 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2021

Tidspunkt: Søndag den 9. Maj 2021 kl. 10:30
Sted: Smålandshavet

Grundet restriktionerne i forbindelse med corona er det nødvendigt med forudgående 
tilmelding for dem der ønsker at deltage i generalforsamlingen. Tilmelding skal ske 
senest Torsdag den 22. April.

Tilmelding kan ske via denne Google Form:

eller ved at sende en mail til med husnummer samt navn på op til 2 
deltagere. Alternativt med post til foreningens formand.

I tilfælde af at deltagerantallet overstiger grænsen for forsamlingsforbuddet vil det være 
nødvendigt at begrænse alle husstande til én deltager for at sikre at generalforsamlingen
kan afholdes. I tilfælde af at deltagerantallet, selv ved kun én deltager per husstand,
overstiger grænsen for forsamlingsforbuddet, vil det være nødvendigt at aflyse den planlagte 
generalforsamling. Der gives besked om eventuel aflysning/udsættelse senest d. 3. maj.
Meddelelse herom sker via e-mail samt ved opsættelse af information på infotavlerne.

DAGSORDEN

1. Valg af 3 stemmetællere.

2. Valg af generalforsamlings dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Christian von Benzon.

3. Valg af generalforsamlings referent.
  Bestyrelsen foreslår sekretær Simon Hoff Kunze.

4. Aflæggelse ved formanden af bestyrelsens beretning om
  grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
A. Aflæggelse ved kassereren af det reviderede regnskab til godkendelse 
(bilag 1).
B. Forelæggelse af bådebrolaugets kassebeholdning ved aktuel formand for 
Bådebrolauget.
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Denne indkaldelse udsendes til alle, der har afleveret deres mailadresse.
Indkaldelsen med bilag fremsendes med post til alle, der er fritaget for digital 
post. Rapport fra Teknologisk Institut vedr. udbedring/fornyelse af veje kan findes 
på hjemmesiden.

 
 
 
  
 

 

  

  
   
  
  

 
  
 

 

   

  

 

6. Forslag fra bestyrelsen til godkendelse.
a. Løsningsforslag til udbedring af stamvej og stikveje. (bilag 2)
b. Vedtægtsændring for Bådebrolauget Reedtzholm (bilag 3).
c. Forslag om nedsættelse af udvalg (med 3 eller 5 medlemmer) til 

udarbejdelse af nyt ordensreglement og vedtægter i forbindelse med
den nye lokalplan.

7. Eventuelle forslag fra medlemmer til godkendelse.
a. Forslag vedr. Vejudvalg fra Susanne Parbst (bilag 4).
b. Forslag vedr. Kommissorium for Det Grønne Udvalg fra Susanne 

Parbst (bilag 5).

8. Forelæggelse ved kassereren af bestyrelsens forslag til budget for det
  kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent, til
  godkendelse.

Det foreslås at kontingentet forøges med 200 kr som overføres til 
foreningskontoen. Budget 2022 se bilag 6.

9. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6.
Formand Jørgen Bøchmann har ved GF2019 meddelt, at han ikke ønsker at 
genopstille. Medlem Bent Jørgensen har ligeledes meddelt, at han ikke
ønsker at genopstille.
Der skal derfor vælges en formand, næstformand og op til to ordinære 
medlemmer.
Bestyrelsen foreslår konstitueret næstformand Martin S. Almosetoft til 
formandsposten.
Bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at Lise-Lotte Elming ønsker at stille 
op til bestyrelsen.

a. Valg af to bestyrelsessuppleanter i henhold til § 6.

b. Valg af 2 revisorer i henhold til § 6.

c. Valg af revisorsuppleant i henhold til § 6.

2 
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Bilag 2
Beslutningsoplæg for vedligehold af Reedtzholmvej

For yderligere information henvises til Rapport fra Teknologisk Institut der kan findes 
på foreningens hjemmeside (eller som vedhæftning til e-mail).

Bestyrelsen er af forsamlingen pålagt at komme med et oplæg til vedligehold eller ændring
af vores stikveje. Bestyrelsen bad derfor Teknologisk Institut om at besigtige vores stikveje 
og stamvej, og udarbejde en rapport over hvilke muligheder vi har. Denne rapport fra 
Teknologisk institut er vedhæftet indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Overordnet blev der ved gennemgang, og senere med rapport og fotodokumentation, sagt at 
stamvejen er i forbløffende god stand, alderen taget i betragtning, men at der er flere steder 
er problemer med afvanding.

Rabatafhøvling foretages for at afvande vejoverfladen til en lavereliggende rabat.

På baggrund af rapporten beder vi derfor forsamlingen om at vælge et af følgende forslag:

Forslag 1:
Der udføres rabatafhøvling af stamvej og stikveje, samt ny dobbelt overfladebehandling af 
stikvejene.
Dette forslag er estimeret til 505.000 kr. ex moms.
Dette er mere end hvad vi har stående på vejfondskontoen og vil kræve en ekstraordinær 
finansiering på 200.000 kr., enten via et banklån eller en ekstraordinær opkrævning fra 
grundejerne. Valg af dette forslag kræver efterfølgende valg af 1A, 1B eller 1C.

Forslag 2:
Der udføres rabatafhøvling af stamvej og stikveje, samt ny enkelt overfladebehandling af 
stikvejene.
Dette forslag er estimeret til 425.000 kr. ex moms.
Dette er mere end hvad vi har stående på vejfondskontoen og vil kræve en ekstraordinær 
finansiering på 100.000 kr., enten via et banklån eller en ekstraordinær opkrævning fra 
grundejerne. Valg af dette forslag kræver efterfølgende valg af 2A eller 2B.

Forslag 3:
Der foretages ingen rabatafhøvling. Der udføres kun ny enkelt eller dobbelt 
overfladebehandling af stikvejene.
Dette forslag er estimeret til 220.000 kr. for enkelt lag, og 300.000 kr. for dobbelt lag. Begge 
priser uden moms.
Dette forslag kan dækkes af de nuværende midler i vejfonden, men det må forventes at 
stamvejen vil have en forringet levetid, samt at den nye belægning på stikvejene ikke vil
have den samme levetid. For begge vejtyper vil manglende afvanding føre til skader.



Forslag 4:
Stikveje nedgraderes til grusveje.
Dette forslag er estimeret til 290.000 kr., samt en årlig vedligeholdelsesudgift på minimum
50.000 kr. Begge priser er ex moms.
Dette beløb kan dækkes af de nuværende midler i vejfonden, men det løbende vedligehold
af grusvejene, vil optage det fulde årlige beløb indbetalt til vejfonden, og der vil derfor ikke
ske nogen opsparing til fremtidigt vedligehold af stamvejen.
Løsningen vil medføre støvgener for beboerne, som det tidligere har været tilfældet.

Forslag 5:
Vi lader vejene være som de er.
Stikvejenes belægning vil forvitre indenfor nogle år og der vil komme huller som løbende
skal repareres. Der vil senere efter forvitring af belægningen ikke umiddelbart kunne lægges
overfladebelægning på.
Stamvejen vil få vandskader hvor der samles vand, med forøgede reparationsudgifter til
følge.
Det må forventes at de løbende årlige omkostninger overstiger vejfondskontingentet, så
dette må forøges for at kunne spare op til en større renovering.
Løsningen vil medføre støvgener for beboerne, som det tidligere har været tilfældet.

På baggrund af samtaler med rådgiver fra Teknologisk Institut, anbefaler bestyrelsen forslag
nr. 1, som den bedste og på sigt det billigste. De enkelte trin i forslag 1 og 2 kan enten ske
samtidig eller efter hinanden med et tidsinterval. Bestyrelsen anbefaler at det mulige
nyvalgte vejudvalg planlægger den præcise udførsel af arbejdet.

Tillægsafstemning ved valg af forslag 1 eller 2

Ved valg af forslag 1:

1A - Finansieringen sker ved en ekstraordinær opkrævning af et engangsbeløb på 1000 kr.
Per grundejer i 2021.

1B - Finansieringen sker ved 2 ekstraordinære opkrævninger á 500 kr. per grundejer - en i
2021 og en i 2022.

1C - Finansieringen sker igennem et banklån eller kassekredit i grundejerforeningens bank.
Renter og gebyrer trækkes fra vejfondens konto.

Ved valg af forslag 2:

2A - Finansieringen sker ved en ekstraordinær opkrævning af et engangsbeløb på 500 kr.
Per grundejer i 2021.

2B - Finansieringen sker igennem et banklån eller kassekredit i grundejerforeningens bank.
Renter og gebyrer trækkes fra vejfondens konto.
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Bilag 3
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. Bådebrolauget

Vedtægtsbilag 2 jfr. vedtægternes § 14

BÅDEBROLAUGET REEDTZHOLM

Grundejerforeningen Reedtzholm er ejer af bådebroen, hvis drift varetages af et 
bådebrolaug, som en selvstændig enhed med egen økonomi.
Lauget ledes af en formand, en kasserer og en sekretær, som vælges blandt de bådejere,
der er medlemmer af lauget.

Bestyrelsen fordeler pladserne på bådebroen, idet medlemmer af grundejerforeningen 
Reedtzholm dog har førsteret.

Bådebrolauget har den fulde vedligeholdelsespligt af bådebroen og kan derfor disponere 
over det fulde lejebeløb, der indkommer ved udlejningen.

Bestyrelsen sørger for indkaldelse af arbejdskraft ved udlægning og indtagning af 
bådebroen og medlemmer, som deltager, får en dekort på lejebeløbet, som bestyrelsen 
Fastsætter.

Eventuel formue ved bådebrolaugets evt. nedlæggelse tilfalder grundejerforeningen 
Reedtzholm.

På Bådebrolaugets opslagstavle og på hjemmesiden skal bestyrelsens navne,
telefonnumre samt mailadresser fremgå.

På grundejerforenings hjemmeside skal findes et link med omtale af bådebroen samt om 
bestyrelsens sammensætning, referater af bestyrelsesmøder samt regnskab.

12 



      

          
       

    

        
            

             
     

              
          

     

 
      

      

            
        
    

          
              

               
     

                
            
     

 
      

Bilag 4
Forslag til Kommissorium for Vejudvalg GF Reedtzholm

Med ønsket om at fremme den konstruktive debat i grundejerforeningen, og samtidig 
understøtte bestyrelsens arbejde, fremsættes hermed forslag til kommissorium for
”Vejudvalg GF Reedtzholm” under bestyrelsen.

Begrundelse:

Grundejerforeningens medlemmer skal have mulighed for demokratisk indflydelse på de 
beslutninger der tages i forhold til foreningens drift og vedligehold af veje, fællesarealer og 
Naturområder.

Det er derfor vigtigt at få beskrevet og defineret udvalgenes opgaver, og de rammer udvalget 
skal virke indenfor i et kommissorium.

Bestyrelsen behøver ikke gøre alt arbejdet i foreningen. Derfor lægger vi op til, at der i 
forbindelse med nedsættelse af udvalg aktiveres flere af foreningens medlemmer med viden 
og interesse indenfor de pågældende områder.

Venlig hilsen
Susanne Parbst og Lars Jakobsen, Reedtzholmvej 121
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Kommissorium for: Vejudvalget  

Ifølge Grundejerforeningens §8 Stk.8: Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, 
der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, og hvortil der kan knyttes særlig sagkundskab, idet 
der i et sådant udvalg altid skal være mindst et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen kan pålægge 
bestyrelsen at nedsætte et sådant udvalg med angivelse af dettes sammensætning og kommissorium. 
 

Navn på udvalg Vejudvalget Reedtzholm 

Formål 

(Hvad ønsker vi?) 
At anlæggelse og drift af foreningens stam- og stikveje håndteres således, at 

området bevarer indtryk af sommerhusområde.  

At foreningens veje vedligeholdes løbende, så større renoveringer om muligt 

forebygges.  

Beskrivelse af 

udvalgets 

opgaver 

(Hvordan gør vi det?) 

 

Udvalget er ansvarlige for: 

• At udarbejde og opdatere både lang- og kortsigtet plan, for renovering og 

vedligehold af foreningens stamvej og stikveje  

• At anlæggelse og drift af foreningens veje håndteres således, at 

foreningens ressourcer forvaltes ansvarligt, i overensstemmelse med 

generalforsamlingens beslutning og vedtaget budget  

• At vejbelægningen kan holde til den forventede trafik på området 

• At udarbejde konkrete oplæg til indhentning af tilbud på anlæggelse, 

reparation og vedligehold 

• Løbende kontakt til kommune, entreprenører og andre, der forvolder 

skade på foreningens veje, mhp. erstatningskrav 

• Løbende opsyn og besigtigelse af arbejde der udføres på vejene, sikre 

overdragelsesforretning samt opfølgning på udbedring af evt. fejl og 

mangler  

• At der skiltes korrekt på foreningens veje 

• At forsøge at gennemføre de idéer, grundejerforeningens medlemmer 

foreslår, og som hører under udvalgets formål 

• Løbende kontakt til grundejerforeningens formand, samt orientering til 

bestyrelsen om gruppens arbejde 

• Udvalgets formand aflægger beretning om gruppens arbejde, på 

foreningens generalforsamling  

 

Medlemmer af 

udvalget 

Udvalget består af: 

- En formand der er godkendt af bestyrelsen 

- Minimum et bestyrelsesmedlem 

14 
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- Maximum tre medlemmer blandt de øvrige medlemmer af 

grundejerforeningen 

 

Udvalgets medlemmer er på valg årligt 

 

Medlemmer af udvalget 2021:  

 

 

Økonomi Grundejerforeningens vejfond er oprettet før 2004. 

Alle medlemmer indbetaler 250,- kr. årligt.  

Januar 2021 er Vejfondens størrelse: 505.285,- kr. 

Referencer • Vejudvalget er foreslået oprettet på den ekstraordinære 

generalforsamling 2020 af Lars Jakobsen, Reedtzholmvej 121.  

• Indhentning af tilbud, Bolius: https://www.bolius.dk/hvor-mange-tilbud-

paa-haandvaerkerarbejde-maa-vi-indhente-92943 

Formelle krav Generalforsamlingen 2014 besluttede, at grundejernes armerede belægninger 

på fællesarealerne, der ikke indeholdt mindst 60% græs, skulle være fjernet 

senest 1. januar 2020. Generalforsamlingen 2020 konfirmerede, ved 

afstemning, denne beslutning 

Hvem refererer 

udvalget til? 

Udvalget refererer til (sæt kryds): 

Grundejerforeningens bestyrelse _X_ (løbende) 

Generalforsamlingen _ X _ (beretning og beslutninger) 

 

Udvalget afrapporterer til (sæt kryds): 

Grundejerforeningens bestyrelse _ X _ (løbende) 

Generalforsamlingen _ X _ (beretning) 

Slutdato Nærværende kommissorium er udarbejdet februar 2021. 

Godkendt i bestyrelsen:___________ 

Kommissoriet drøftes af bestyrelsen efter hver generalforsamling, mhp. evt. 

tilretning og ajourføring. 

Senest revideret:_________________ 
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Bilag 5
Forslag til Kommissorium for Det Grønne Udvalg Reedtzholm

Med ønsket om at fremme den konstruktive debat i grundejerforeningen, og samtidig 
understøtte bestyrelsens arbejde, fremsættes hermed forslag til kommissorium for ”Det 
Grønne Udvalg” under bestyrelsen.

Begrundelse:

Grundejerforeningens medlemmer skal have mulighed for demokratisk indflydelse på de 
beslutninger der tages i forhold til foreningens drift og vedligehold af veje, fællesarealer og 
naturområder.

Det er derfor vigtigt at få beskrevet og defineret udvalgenes opgaver, og de rammer udvalget 
skal virke indenfor i et kommissorium.

Bestyrelsen behøver ikke gøre alt arbejdet i foreningen. Derfor lægger vi op til, at der i 
forbindelse med nedsættelse af udvalg aktiveres flere af foreningens medlemmer med viden 
og interesse indenfor de pågældende områder.

Følgende er interesserede i at indgå i udvalget 2021:
John Bang Jørgensen R 117
Birgitte Essendrop R 117
Susanne Parbst R 121

Venlig hilsen
Susanne Parbst og Lars Jakobsen, Reedtzholmvej 121
John Bang Jørgensen og Birgitte Essendrop Reedtzholmvej 117
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Kommissorium for: Det Grønne Udvalg 

Ifølge Grundejerforeningens §8 Stk.8: Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, 
der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, og hvortil der kan knyttes særlig sagkundskab, idet 
der i et sådant udvalg altid skal være mindst et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen kan pålægge 
bestyrelsen at nedsætte et sådant udvalg med angivelse af dettes sammensætning og kommissorium. 
 

Navn på udvalg Det Grønne Udvalg Reedtzholm 

Formål 

(Hvad ønsker vi?) 
At de rekreative værdier, og den værdifulde natur, i foreningens område 

bevares. Blandt andet ved at understøtte den naturlige vegetation og 

dyreliv, undgå brug af pesticider samt unødvendig fældning på 

foreningens fællesarealer og naturområder. 

At foreningens fællesarealer vedligeholdes, herunder parkeringsarealer, 

diger og strandeng.  

At lovgivning, deklaration og vedtægter overholdes.  

Beskrivelse af 

udvalgets 

opgaver 

(Hvordan gør vi det?) 

Udvalget er ansvarlige for: 

• At udarbejde og opdatere både lang- og kortsigtet plan, for bevarelse 

af grundejerforeningens områdes natur og dyreliv  

• At udarbejde konkrete oplæg til mere biodiversitet i området 

• Løbende opsyn og besigtigelse af foreningens fællesarealer, sikre at 

disse ikke inddrages i medlemmers parceller, fx ved vildtvoksende 

hegn, flytning af skelpæle, fældning af træer og buske på foreningens 

fællesarealer, eller i skel til fællesarealer, ulovlig langtidsparkering eller 

opsætning af hegn   

• At bestræbe sig på at få løst problemer ved forhandling med de 

implicerede, herunder afvejning af lokale interesser, hensyn til naboer 

og natur.  Om nødvendigt melding om påbud, rekvirering af hegnssyn, 

henvendelse til kommunen og retsligt skridt 

• At forsøge at gennemføre de idéer, grundejerforeningens medlemmer 

foreslår, og som hører under udvalgets formål 

• Løbende kontakt til kommune, entreprenører og andre, der forvolder 

skade på foreningens fælles arealer, mhp. genopretning 

• Løbende kontakt til grundejerforeningens formand, samt orientering 

til bestyrelsen om gruppens arbejde 
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• Udvalgets formand aflægger beretning om gruppens arbejde, på 

foreningens generalforsamling 

Medlemmer af 

udvalget 
Udvalget består af:  

- En formand der er godkendt af bestyrelsen 

- Minimum et bestyrelsesmedlem 

Maximum fem medlemmer blandt de øvrige medlemmer af 

grundejerforeningen 

 

Udvalgets medlemmer er på valg årligt 

 

Medlemmer af udvalget 2021:  

 

 

Økonomi Udvalget ansøger bestyrelsen om nødvendige midler til arbejdet. 

Udgifter større end 10.000,- kr. skal vedtages på grundejerforeningens 

generalforsamling 

Referencer • Danmarks Naturfredningsforening – Næstved afd. 

• Miljøministeriet: https://mim.dk/ 

• Grønne hensyn, Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/drift-og-
pleje/groenne-hensyn/ 

• Biodiversitet Miljøstyrelsen: https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/ 

• Hvad er invasive arter? Miljøstyrelsen: https://mst.dk/natur-
vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-er-invasive-arter/ 

• Hvad kan jeg selv gøre? Miljøstyrelsen: https://mst.dk/natur-
vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-
goere/ 

• Hegnslov og Hegnssyn, Bolius: https://www.bolius.dk/hegnsloven-og-
hegnsyn-17772 

• Digeprojekt (udsat til efterår 2021): 
https://www.naestved.dk/kommunen/projekter/kystsikring-paa-enoe-og-
lungshave  

Formelle krav  • Vedtægter for Grundejerforeningen Reedtzholm, juni 2006 m. ændringer 

• Deklaration Matr. Nr. 2a, 3a, 10b og 14c. Enø, Karrebæk sogn. Tinglyst 21/5 
1965 

• Generalforsamlingen 2014 besluttede, at grundejeres armerede belægninger 
på fællesarealerne, der ikke indeholdt mindst 65% græs, skulle være fjernet 
senest 1. januar 2020. Generalforsamlingen 2020 konfirmerede, ved 
afstemning, denne beslutning 

• NATURA2000 og EU Fuglebeskyttelsesområde. Havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Området er udpeget som 
habitatområde H148 og fuglebeskyttelsesområde F81 Karrebæk, 
Dybsø og Avnø Fjorde.  Der er 10 fredninger i området, der som 
hovedregel har det formål at beskytte de natur- og landskabsmæssige 
værdier. Kragholm Strøm og en del af Dybsø Fjord er udpeget til 
vildtreservat for at beskytte trækfuglene: https://mst.dk/natur-
vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-
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omraaderne/ og https://www.naestved.dk/media/ssih32pf/bilag-1-
natura-2000-omraade-nr-169-havet-og-kysten-mellem-karrebaek-
fjord-og-knudshoved.pdf 

• Tagrørsområdet er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven §§3 og 32, som 
strandeng og tagrørssump, samt beskyttet som NATURA2000 område. 
Slåning af rørskov kræver dispensation fra Næstved Kommune Center 
for Plan og Miljø, og i perioden 1. marts -31. oktober tilladelse fra 
miljø- og fødevareministeren 

• Naturbeskyttelsesloven, specielt §§3,15,16,22,28,29: 
https://www.elov.dk/naturbeskyttelsesloven/# 

• Naturplejeaftale for strandengsareal på Enøs nordspids. Indgået 
mellem Enø Høsletlaug v/ John Bang Jørgensen, Grundejerforeningen 
Reedtzholm v/ Jørgen Bøchmann og Center for Plan og Miljø Næstved 
Kommune, juni 2020 

• Hegnsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/363 
Hvem refererer 

udvalget til? 

Udvalget refererer til (sæt kryds): 

Grundejerforeningens bestyrelse _X_ 

Generalforsamlingen ____ 

 

Udvalget afrapporterer til (sæt kryds): 

Grundejerforeningens bestyrelse _x_ (løbende) 

Generalforsamlingen _x_ (Beretning) 

Slutdato Det Grønne Udvalg har eksisteret en årrække uden et egentligt 

kommissorium. Nærværende kommissorium er udarbejdet februar 2021 

Godkendt: _____________ 

Kommissoriet drøftes af bestyrelsen efter hver generalforsamling, mhp. 

evt. tilretning og ajourføring  

Senest revideret: ________ 
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Budget - G/F Reedtzholm - 2022
Grundejerforeningen
Indtægter Realiseret 2020 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

139.300 kr.139.300 kr.Kontingenter forening 179.100 kr.139.300 kr.
49.750 kr.49.750 kr.Kontingenter vejfond, Note  1 49.750 kr.49.750 kr.

300 kr.Rykkergebyrer
189.050 kr.189.350 kr.SUM indtægter 228.850 kr.189.050 kr.

Omkostninger
1.000 kr.995 kr.Fællesudvalget 1.000 kr.1.000 kr.
4.500 kr.4.260 kr.Pumpelaug kontingent 5.000 kr.5.000 kr.

100.000 kr.19.231 kr.Konsulentbistand 30.000 kr.50.000 kr.
5.000 kr.1.507 kr.Kontorhold 2.500 kr.5.000 kr.
5.500 kr.5.214 kr.Porto og gebyrer 5.000 kr.2.000 kr.
2.000 kr.1.287 kr.Hjemmeside 2.000 kr.5.000 kr.

0 kr.365.828 kr.Vandafledning 0 kr.0 kr.
22.500 kr.15.275 kr.Honorarer 20.000 kr.30.000 kr.

8.000 kr.12.026 kr.Generalforsamling 10.000 kr.15.000 kr.
7.000 kr.10.223 kr.Møder 10.000 kr.10.000 kr.
1.000 kr.563 kr.Repræsentation 1.000 kr.1.000 kr.
5.000 kr.760 kr.Uforudsete Udgifter 5.000 kr.5.000 kr.

50.000 kr.37.594 kr.Fællesarealer 20.000 kr.20.000 kr.
10.000 kr.9.553 kr.Kørsel 10.000 kr.10.000 kr.

0 kr.22.874 kr.Plus Bogføring 10.000 kr.0 kr.
0 kr.26.653 kr.Hjertestarter 3.000 kr.0 kr.

1.500 kr.203 kr.Forsikring 1.500 kr.1.500 kr.
0 kr.889 kr.Renteudgifter 500 kr.0 kr.
0 kr.0 kr.Renteindtægter 0 kr.0 kr.

500 kr.0 kr.Extra måleraflæsning 0 kr.0 kr.
0 kr.0 kr.Stamvej 20.000 kr. -

5.000 kr.0 kr.Stikveje 400.000 kr. -

Omkostninger forening 534.935 kr. 228.500 kr. 580.500 kr. 136.500 kr.

Omkostninger vejfond, Note 1 -2.935 kr. 69.000 kr.-

Udgifter i alt 537.871 kr. 228.500 kr. 580.500 kr. 205.500 kr.

Årets resultat -348.521 kr. -39.450 kr. -391.450 kr. 23.350 kr.

Bilag 6

20 



Indtægter Realiseret 2020 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022
Kontingenter 49.750 kr. 49.750 kr. 49.750 kr. 49.750 kr.

Omkostninger
Konsulent bistand 0 kr. 0 kr. 0 kr. 25.000 kr.
Porto og gebyrer 660 kr. 0 kr. 1.000 kr.
Stikveje 0 kr. 5.000 kr. 400.000 kr. 40.000 kr.
Stamvej 0 kr. 0 kr. 20.000 kr. 0 kr.
Renteudgifter 2.275 kr. 0 kr. 0 kr. 3.000 kr.
Renteindtægter 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

SUM omkostninger 2.935 kr. 5.000 kr. 420.000 kr. 69.000 kr.

Resultat vejfond 46.815 kr. 44.750 kr. -370.250 kr. -19.250 kr.

Note 1
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