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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 
 

Vivi Kronborg, have 141 
 
 

Jeg har følgende spørgsmål til regnskab 
2019: 
1. Ad fælleshuset - Anskaffelser - kan vi få 
en specifikation af udgiften på kr. 26.802. 
2. Ad fælleshuset - Forsikringer - Hvad 
skyldes stigningen på ca. 162%? 
3. Ad fællesarealer - El - Har vi fået flere 
udendørslamper i forhold til år 2018 eller 
hvad skyldes stigningen på ca. 47%? 
4. Ad fællesarealer - WIFI-anlæg - kan vi få 
en specifikation af udgiften på kr. 67.183. 
5. Ad fællesanlæg - Diverse - kan vi få en 
specifikation af udgiften på kr. 29.682. 
6. Ad Personaleomkostninger - 
Forsikringer personale - Hvad skyldes 
stigningen på ca. 98%. 
7. Ad Administrationsomkostninger - 
Internet - må vi se bilagene for udgiften 
på kr. 48.239. 
8. Ad Administrationsomkostninger - 
Kontordrift - kan vi få en specifikation af 
udgiften på kr. 28.231. 

Regnskabet for 2019 har ikke den detaljeringsgrad som bestyrelsen fremadrettet 
ønsker at arbejde med. Budgettallene for 2019 har været i ’alt for store klumper’ og 
svære at navigere i. Derfor vil bestyrelsen fremadrettet arbejde med et langt mere 
detaljeret budget og således arbejde på at opnå bedre ’regnskabsoverblik’ i 2020. 
Vi gør det bedste vi kan! 
 
Ad. 1 

1. kr. 20.000 Varmepumpe 
2. kr.  4.000 Playstation - børnerummet 
3. kr.  2.800 diverse småindkøb 

 
Ad.2 
2018 kr. 6.063 / 2019 kr. 15.893 
Spørgsmålet er relevant – det vil blive undersøgt nærmere. 
 
Ad. 3 
Fællesarealer EL er både udendørsbelysning samt fælleshuset.  
 
Ad.4   
Vi holder os indenfor budget. 

1. 8.100 kabler  
2. 11.345 solargrej  
3. 31.960 winthervireless + fiber  
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9. Ad Administrationsomkostninger - 
Bestyrelsesmøder - har der ikke været 
nogen udgift hertil? 
 

4. 20.243 Unfi POE APA  
5. 10.374 timtchi 
6. – 21.000 Div. Salg antenne / varelager 
7. 6.161 Diverse småindkøb Ipad, kombiafbryder. Cromecast, hegnspæle 

 
Ad.5  

1. kr. 29.682 maling pensler og andet arb.matr. til fælles arbejdsdag 
 

Ad.6  
Forsikringer personale er steget ca. 50% og ikke ca. 98%   
Nemlig fra 1.653 til 3.278 og det fordi, det ikke var alle i bestyrelsen som var forsikret  

 
Ad. 7  
Ja – det vil vi ikke have noget imod, men ved ikke lige hvordan det kan praktiseres. 
Bilagsmappen kan være tilgængelig på dagen til GF – der er du velkommen til at 
bladre i bilagene. 
 
Ad. 8  

1. kr.  7.375 køb af kopimaskine 
2. kr. 16.876 køb af ny server samt software til kontoret 
3. kr.  1.100 køb af windows 10 pro 
4. kr. 2.370 E-conomic abb.  
5. kr. 510  blækpatron 

 
Ad.9  
Jo, der har været udgifter til bestyrelsesmøder i alt kr. 4.044 
 

Vivi Kronborg, have 141 Jeg har følgende spørgsmål til budget 
2020: 
1. Ad fælleshuset - Omk. godt. Vicevært, 
booking m.m - Denne udgift er “Ny”. Hvad 
dækker den? I 2018 var 
administrationsudgiften på kr. 2.600. 

 
1: Foreningen er heldig med engagerede medlemmer og vi er så glade for at have 
lavet aftale med Anita og Frede (have 37), der begge varetager funktioner omkring 
Fælleshuset. 
Frede modtager omkostningsgodtgørelse for at varetage viceværtfunktion, herunder 
tilsyn. 
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2. Ad Personaleomkostninger - Løn service 
og rengøring fælleshus - I tidligere år har 
det været de der lejede fælleshuset, der 
betalte kr. 500 for rengøring. Når der i 
budgettet 2020 nu er afsat kr. 13.000 
under personaleomkostninger betyder 
det så, at foreningen betaler for rengøring 
efter fester? 
 Hvis nej, skulle den del, der direkte 
vedører rengøring efter fester, så ikke 
flyttes op i posten “Fælleshuset”? 
3. Ad Administrationsomkostninger - 
Jubilæumsskrift Bog ved Dines Bogø - 
hvad er det der er afsat kr. 25.000 til? 
 

Anita modtager omkostningsgodtgørelse for administration af bookning/udlejning af 
Fælleshuset. Derudover er Anita lønnet (kr. 13.000, -) for at rengøre Fælleshuset efter 
alle arrangementer, både private udlejninger og foreningens eget brug. På den måde 
sikrer vi, at foreningens Fælleshus er vedligeholdt og klar til brug. Som konsekvens 
heraf, se svar på dit næste spørgsmål. 
  
2: Ja - og derfor er leje af Fælleshuset også steget. 
 
3: Det er tidligere blevet besluttet, at der skulle skrives en bog om foreningen – og 
denne skal udgives ved foreningens 75-års jubilæum. 
Vi har en pris på kr. 50.000 (fordeles over to år) for at to forfattere med assistance fra 
flere af foreningens medlemmer, skriver bogen - og vi får trykt et passende oplag. 

Vivi Kronborg, have 141 Jeg har følgende bemærkning til: “Forslag 
4 - vedtægtsændring Som konsekvens af, 
at vi ikke længere får hentet affald ved 
parcellerne §7, pkt. 13. Hvert enkelt 
havelod skal i vej- og sideskel hegnes med 
ligusterhæk. I skel i baghave hegnes med 
nøddehæk. Det påhviler medlemmerne at 
klippe hækken to gange årligt (inden 1, 
juli og inden 1. september) af hensyn til 
renovations- og anden almindelig kørsel. 
 
Ændres til .... af hensyn til almindelig 
færdsel og beredskabets adkomst med 
redningskøretøjer (fri bredde 2,8 meter).“ 
 
At skrive et så specifikt mål på 2,8 meter 
ind i vores vedtægter, er en meget 
vidtgående ændring, som jeg ikke mener 
vi skal stemme ja til. 

Dette punkt er udskudt til næste generalforsamling. 
2,8 meter bredde er et minimumskrav fra Beredskabet. 
Du kan læse mere på beredskabets hjemmeside om krav til bredde på brandveje. 
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Vivi Kronborg, have 141 Ad IT gruppens beretning. Hvad betyder 
dette: “Så udbygning af vores interne 
fibernet er der hvor vi kommer længst. Vi 
har dog ingen planer om at nedlægge det 
trådløse net, men mere at genbruge og 
omfordele udstyret og bruge fibernettet 
til også at forstærke det trådløse net.” 
 
Er der slet ikke behov for et trådløst net, 
så snart hele foreningen har fået indlagt 
fibernet? 
 

Udvalgsgruppernes beretninger er information til medlemmerne fra udvalgene - og 
derfor er det udenfor bestyrelsens kompetence at svare. 

   
 


