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Hvem stiller spørgsmål Spørgsmål Svar 

Rune Jans, have 96 Hvad betyder anskaffelser af grønne 
områder? 
Vi har brugt 160.000 kr. men på hvad? 

 

Vi har endnu ikke brugt kr. 160t. – det er det beløb der er budgetteret med og 
forventet største post der skal bruges der - er til nedtagning og bygning af det nye 
”skralde hegn” rundt om container i den gl. blomsterhal og det set i lyset af at skrald 
ikke mere vil blive hentet ved parcellerne – det et påbud vi har fået  

Rune Jans, have 96 Udgifter til vedligeholdelse af veje er også 
fordoblet, og det klare medlemmerne selv, 
hvordan kan det være?  
24.472 kr. er dyrt for en bunke grus. 
50.000 kr. for en bunke grus er meget 
meget dyrt. Jeg kan gå ind på nettet og få 
leveret 24 ton for små 9000 kr. 
Jeg vil gerne vide hvor i køber grus henne. 
Da Erling i sin tid betalte et firma omkring 
35.000 for at lave gangene til perfektion, 
skulle beboerne ikke løfte en finger men 
bare nyde velfungerende veje. hvad er der 
galt med at bruge sådan et firma? 

 
Jeg går ud fra at de beboere som 
ødelægger asfaltveje ved byggeri selv 
betaler for skader efter de store kraner og 
lastbiler, det er vel derfor man har en 
forsikring? 

 

Igen er de kr. 50t. budgetteret med til vedligehold af veje og stier. 
 
Det er første gang vi lægger et deltaljeret budget ind linje for linje – indenfor hver 
gruppering - for dermed bedre at kunne følge med i hvad der egentlig bliver brugt til 
hvad i stedet for - hvor der i de forgangne år er blevet budgetteret med for hele 
området af fælles arealer for 2019 budgetteret med kr. 410t. 
 
På posten vedligehold af veje og stier er der pr. 30.04.2020 registreret kr. 18.941 

• der er pt. Brugt kr. 11.176 til grus til stierne – gruset er leveret af poul k.h. 
larsen 

• reparation af trådhegn kr. 7.765 
Vi reparerer selv vejene og sparer derved en del – Den pris Erling i tidernes morgen 
fik rep. vejene for, vil jeg tro ikke holder vand med de kr. 35.000 men lad os se på det 
til år 2021 budget hvis vi ikke selv får repareret grusvejene. 
 
Når der foregår byggerier i foreningen og der i forbindelse med dette forekommer 
skader på hække, veje o.l. så får bygherre besked om at udbedre skaderne. 
Men mange af vores skader kommer desværre på tidspunkter, hvor bestyrelsen ikke 
kan ’fange forbryderen’ og det kun er i meget få tilfælde, at nogen selv melder sig og 
beder om at få lov til at betale for udbedring. 
 

Rune Jans, have 96 Hvorfor er der brugt flere penge til service 
og rengøring af fælleshuset i år, det bliver 
jo mere brugt som et mødelokale? 
 
Under Fælleshus står der at udgifterne er 
faldet til 2000 kr. fra 14.025 kr.  
men under personale udgifter går den fra 
5900 kr. til 13.000 kr. 

Igen budgetterer vi linje for linje også for fælleshuset – Fælleshuset er i disse corona 
tider korrekt indtil nu kun blevet brugt til bestyrelsesmøder, IT-gruppe møder hvor 
medlemmer mere eller mindre gør brug af IT-gruppens ekspertise til at få gang i egne 
computere som er et vellykket tiltag for de brugere der ikke selv er ”eksperter” på 
området. 
Fælleshuset er derudover til udlejning til foreningens medlemmer samt til 
arrangementer som afholdes af MIK og MAK. 
I 2018 er der bogført total på fælleshuset kr. 104.667 
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Er der ansat flere folk til at vedligeholde 
det stort set aflåste "fælleshus"? 
Jeg tænker at IT og 
bestyrelsesmøder bliver afholdt på 
Dragørs reneste gulve. 
 

 

I 2019 er der bogført total på fælleshuset kr.  92.733 
I 2020 er der budgetteret med total på fælleshuset kr. 45.000  
Og pr. 30.04.20 er der bogført kr. 20.625 som fordeler sig: 
 
Forsikringer 16.295 og vedligehold 4.330 = Nyt lysarmatur samt projektor. 
 
I år har vi lavet aftale med Anita og Frede (have 37), der begge omkostningsgodtgøres 
for at forestå bookning, viceværtfunktion etc. Derudover er Anita ’lønnet’ for 
rutinemæssigt at rengøre Fælleshuset, både efter foreningens eget brug men også 
efter udlejning. Anitas løn er delvis finansieret af en mindre lejeforhøjelse ved 
udlejning af Fælleshuset. 
På denne måde sikrer vi, at Fælleshuset altid er rent og pænt og at der er de ting, der 
forventes både når foreningen selv har arrangementer, men også ved udlejning. 
 

Rune Jans, have 96  
Hvad bruger vi ekstraordinært meget 
advokathjælp til denne gang? 
Den post er næsten tredoblet 

 

 
Der er afsat kr. 75.000 til advokathjælp. Bestyrelsen har ikke juridiske kompetencer, 
hvilket, der desværre bliver mere og mere brug for – så derfor må vi købe os til det. Vi 
er såmænd bare forudseende og ved, at advokathjælp er dyr. 

Rune Jans, have 96 Jeg har også et spørgsmål til vores nye 
café. 
 
Tilskuddet frafalder vel til "købmanden"? 
 
Forudsætningerne for at kalde det en 
købmand bliver jo ikke overholdt. 
 
Udvalget af vare er meget begrænset og 
dyrt, der er et større udvalg af brætspil. 
 
Der er kun åbent i weekenderne. 
 
Der er mere focus på at sælge mad og 
kaffe til Dragørs borgere. 
  
Jeg vil gerne beholde mine 100 kr. så må 
de sælge fire kopper kaffe mere. 

Det er på ingen måde muligt at drive en traditionel købmandsbutik i vores forening. 
Det kunne den forrige ejer heller ikke. 
Føtex og Netto ligger lige ovre på den anden side af vejen og har lange åbningstider. 
Vore ’Kjosken’ modtager tilskud i tre år – et beløb, der blev besluttet på 
generalforsamlingen sidste år. 
Kjoskens udvalg af hhv. kioskvarer, blomster, café etc. er i overensstemmelse med 
den kontrakt, der er indgået med foreningen. 
 
Bestyrelsen glæder sig over, at der er ’liv’ omkring Kjosken og at samarbejdet mellem 
Kjosken og foreningen fungerer fint. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at størstedelen af foreningens medlemmer er glade 
for, at vi har Kjosken i vores forening. 
 
Kjoskens åbningstider ændres i takt med, at medlemmerne flytter ud i foreningen. 
Mange medlemmer bruger primært deres huse i weekender – udenfor højsæsonen. 
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Så vidt jeg ved var der tale om et tilskud til 
en købmand og ikke en cafe. 
Og eftersom at der plads i budgettet til at 
ansætte folk til at servicere, må det jo gå 
ganske godt, så kan jeg ikke se hvorfor de 
skal have penge fra folk som jeg, der ikke 
har interesse i at give 30 kr for en stor kop 
kaffe. 
Det kan man gøre på Frederiksberg eller 
på tanken 

 

   

   

   

 


