
Kasserens bemærkninger til regnskabet for 2017

På foranledning af vores interne revisorer vil der fremover blive udarbejdet skritflige
bemærkninger til årsregnskabet i stedet for  den mundtlige fremlæggelse på
generalforsamlingen.

Indtægter
Som det også fremover at formandens beretning ser det ud til at have salg ser ud til
at have fundet sit leje omkring de 20 på årsbasis.
Lejeindtægter fra fælleshuset ligger på forholdsmæssig lavt niveau og det på trods af
en nærmest fuld booking. Indtægterne kan kun hæves ved at hæve lejeprisen. Fælles-
huset har i 2017 givet et underskud på 130.965 (incl. Renteudgifter). Her skal man have
i mente at meningen var at huset skulle hvile i sig selv, da det i sin tid blev bygget.
Der er i udlejningen indarbejdet et administrationsgebyr pr. udlejning, da den tidligere
ikke har ønsket at modtage disse gebyrer, blev de ekstraordinært indtægtsført i 2016.
Der af den store forskel mellem 2016 og 2017.

Udgifter
Aktivitetsudvalg
Beløbene til købmanden, MIK og MAK ligger og har ligget helt fast de senere år.
I 2017 blev det besluttet at fejre foreningens 70 års jubilæum. Udgiften endte på 84.857.
Noget af beløbet burde være overført til kontoen "arrangementer frivillige", som kan ses
er noget mindre end det plejer. Ved et tilfælde valgte både bestyrelsen og festudvalget
at benytte samme leverandør til maden, og i slutafregningen var det ikke rigtig muligt at
få skilt tingene af, og jeg har valgt ikke at foretage et skøn.

Fælleshuset
El udgift er blevet 10.000 højere end sidste år, men er ikke udtryk for et reelt merforbrug,
men skyldes, at en havejer modtog foreningens aflæsningsskema, hvor han aflæste 
sin egen måler, hvilket gav foreningen en efterbetaling på 40.000! Beløbet er returneret
fra Ørsted, men har altså gjort at vi har kørt med forhøjede aconto betalinger.

Af større beløb skal nævnes at fælleshuset blev malet, hvilket kostede 36.000 og ny
udendørstrappe til 5.500, som selvfølgelig bliver malet.
Der har været nyanskaffelser for 12.000, som udover et nyt skab bag køleskabet har 
været anskaffelser til køkkenet.

Fællesarealer
Af større udgifter skal her nævnes færdiggørelse af huset på legepladsen på 32.700.
Isætning af ny låger i trådhegnet foran fælleshuset 28.300 og reparation af hegn og op-
tagning af pæle 13.100. Nye fodboldmål til boldbanen 14.625, herudover er der bl.a.
opsatning nye udhængsskabe hos købmanden.
På vand og kloak skal det nævnes at vi har haft samlede udgifter på 77.000 til reparatio-
ner, herunder en pålagt udgift fra vandforsyningen i forbindelse med udskskiftning til
nye målere, som fremover kan fjernaflæses.
På veje og stier har vi afholdt en udgift på 35.000 til udbedring og reparation af asfalt
forskellige steder på vejene.



Administration
Den væsentligste udgift under administration er vores kontingent til Sundby Netværk
på årlige 45.000 til vores internet forsyning.
En anden ikke hel uvæsentlig post er 12.000 i gebyrer til Nets i forbindelse med pbs-
opkrævninger.

Personaleomkostninger
Bestyrelseshonorarer udbetales over 2 gange i hhv. juni og november. I forbindelse med
Vivi Kronborg udtrådte ønskede hun ikke at modtage hendes sidste honorar.
Det blev besluttet at huset får 2 årlige hovedrengøringer, nemlig inden sæsonstart, og
anden gang ved udgangen af juli, hvilket har givet et samlet honorar på 10.000.

Finansering
Ingen særlige bemærkninger til disse poster.
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René Heiberg
Kasserer


