
Kasserens bemærkninger til regnskabet for 2018 

Som vi indførte sidste år, kommer her kassererens skriftlige bemærkninger til det aflagte årsregnskab 2018. 

Efter udsendelse af nærvende har vi modtaget afregning af vand for 2018 fra Hofor, hvilket har givet mig 

anledning til at revidere mine bemærkninger. 

Der er kun ændret i punktet "Balance". Ændringen er skrevet i kurisiv. 

Resultatopgørelse 

Årets driftsresultat lander på et overskud på kr. 101.911 og et underskud på kr. -2.770 efter afdrag på 

kreditforeningslån. Budget 2018 blev på generalforsamlingen godkendt med et overskud på kr. 12.800, 

hvor der dog blev godkendt at afsætte kr. 75.000 til IT-udvalget i forbindelse med en opdatering diverse 

hardware på de enkelte master i området.   Resultatet må derfor anses for tilfredsstillende.                                       

Indtægter 

Der har i 2018 været 15 reelle handler, og 4 familie overdragelser. 

Lejeindtægter fælleshuset er som beskrevet sidste år på lavt niveau, i hvertfald set i forholdet til husets 

samlede udgifter. Det vil stort set kun være muligt at øge indtjeningen ved at hæve gebyret ved udlejning. 

 

Udgifter 

Aktivitetsudvalg 

Budget på MIK, MAK og købmanden har været uændret, dog har MAK i 2018 ikke anmodet om at få deres 

tilskud udbetalt. De 600 kr, er gået til køb af en ny DVD-afspiller. 

Fælleshuset 

Anskaffelser har primært bestået af 3 køb: indkøb af rengøringsmaskine til kr. 17.679, køb af ny printer til 

kontoret kr. 4.289 og et brugt fadølsanlæg kr. 3.940. Bestyrelsen besluttede at stå for køb af fadølsanlæg, 

da det gamle ikke længere var funktionsdygtig. 

Vedligehold er den største udgift ombygning af endevæg på kr. 17.787. Dørene til afskærm af ekstra borde 

og stole er flyttet om på den anden side af væggen, således at der er blevet mere plads til netop disse ting. 

Og væggen ligner nu den modsatte ende 

Fælles arealer 

På vedligeholdelse er de absolut største poster en udgift til Ishøj hegn på kr. 29.513, som er general 

vedligehold og en reetablering af hegnet på H-gangen. Anden store udgift er til Lars Laj på kr. 22.219, som 

er en opgradering af lejepladsen, så den som minium overholder lovkrav. 

Anskaffelser er udelukkende køb af ny hjertestarter med tilhørende kursus på ialt  kr. 13.531. 



Veje og stier 

Vedligehold er en éngangsudgift på kr. 24.656 til opretning af stier i foråret. Aftalen var herefter at han 

skulle komme en gang om måneden, hvilket aldrig skete. 

Vandlaug 

Anskaffelser er udelukkende indkøb af ventiler til havens brønde på kr. 39.433. Aldrig er der skiftet så 

mange ventiler i forbindelse med vandåbningen, hvilket afspejler sig i indtægten på kr. 27.000. Da 

indtægten ved udskiftning ikke stod mål med udgiften, blev honoraret sat op til kr. 1.500. Det er stadig 

rørende billigt og dækker stort set kun udgiften til ventilen. Skulle et VVS-firma foretage udskiftningen 

kunne man hurtig gange med 2, for ikke at tænke på hvis de skulle ud i en akut situation en lørdag eller 

søndag, hvor vi jo faktisk åbner vandet. 

Wifi-anlæg 

Der blev i budget 2018 afsat kr. 75.000, som nævnt ovenfor, men ikke brugt fuldt ud. 

Administration 

En af de store udgifter er abonnement til Nianet på kr. 45.270. Og så kan jeg, ligesom sidste år, nævne 

udgiften til gebyrer på kr.11.897! Langt den største post er udgiften til Nets, som udgør ca. 80% 

Finansering 

Inden bemærkning, da det kører helt efter planen. 

Balance  

En enkelt post i balance kræver en særlig forklaring, nemlig offentlige afgifter kr. -220.210. Dette er ikke et 

udtrykt for at vi skylder det offentlige nævnte beløb. Beløbet er nettobeløb i forholdet mellem, hvad har vi 

betalt til det offentlige (ejendomsskat, vand, renovation) og hvad har vi opkrævet hos medlemmerne 

(februar og august raten). da det er et "minus" er det et udtrykt for at foreningen skylder medlemmer 

beløbet, eller sagt med andre ord, vi har opkrævet for meget. Det svarer til ca. 679,- kr pr. have. 

Årsagen til at dette beløb ikke er blevet reguleret, skal ses i sammenhæng med vandaflæsningen. I 

forbindelse med at vi overgik fra Dragør Vand til Hofor blev der sat nye måler i vores 2 brønde, som skete 

efteråret 2017. Opgørelsen i foråret 2018, så efter min bedste overbevisning forkert ud, læs: for lav. Af 

samme årsag turde jeg ikke regulerer august raten 2018, hvilket så viste sig at være en god idé. Vi har nu 

modtaget afregning af vand for 2018, hvilket giver en efterbetaling på hele kr. 281.601! Jeg havde i mine 

beregninger ikke taget højde for ekstra ordinær høj stigning i spildevand afgiften. Så i forhold til de -

220.210, giver det så en ekstra regning på kr. 188,- pr. have. For 2019 vil aconto til vand stige med 259.545. 

Samlede offtenlige afgifter (som fremgår af revideret budget) beløber sig til kr. 2.024.744, hvilket i snit 

svarer til en opkrævning på kr. 6.249,- pr. have i 2019. 

Afgifter til ejendomsskat og renovation er i 2019 steget med kr. 15.000. 



Endelig er Jubilæumsfonden fjernet ved en opskrivning af egenkapitalen. Den er et levn fra "gamle dage", 

og burde egentlig være kørt ud i forbindelse med vores seneste jubilæum. 

 

Dragør, d. 7. marts 2019 

 

René Heiberg 

Kasserer 

 

 

 

 


