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Kære medkolonister 

Året 2020 blev jo ikke lige som vi havde håbet på – Corona’ fik også hos os lagt en dæmper på diverse 

aktiviteter. 

Generalforsamlingen i 2020 blev ej heller holdt i den ånd som vi er vant til og i skrivende stund ved vi ikke 

om vi kan holde en på normal vis her i 2021 – Derfor vil jeg pensle min beretning og årsregnskab og budget 

mere ud end vanligt er. Jeg vil her berette lidt mere om de poster der skinner igennem i forhold til hvad der 

har været budgetteret med og vil gøre rede for vores vandforbrug samt brøndprojekt separat så det 

forhåbentlig er til at forstå her skriftligt. 

Regnskab 2020 

De poster jeg vil beskrive er de poster der overskrider budgettet med mere end tkr. 5  

1020 Havesalg - Her er der en merindtægt på tkr. 85 i forhold til budget 
Der er solgt 28 haver samt 5 familieoverdragelse i alt er der en indtægt på kr. 285 t. for året og det er jo en 

indtægt som kommer af, at vi har en formand / bestyrelse som ligger så meget arbejde i foreningen som så 

gør at vi kolonister skal lidt mindre til lommerne. 

1050 Lejeindtægter FH - Her er der en merindtægt på tkr. 12 i forhold til budget  
Trods Corona er FH alligevel blevet udlejet en del gange og endda mere end vi havde budgetteret med. 

1060 Diverse indtægter - Her er der en merindtægt på tkr. 137 i forhold til budget  
Det er jo en kæmpe indtægt der ligger her og det drejer sig dels om at bankerne ikke tolerer at der er 

underkonti til foreningskonti og det bevirkede at MAK måtte nedlægge sin konto og overføre hvad der stod 

på kontoen tkr. 53 ud over denne overførsel er der indtægtsført tkr. 90 som vedrører indtægtsførsel af 

tilgodehavende vand for 2019 og tidligere, således når vi starter 2021 starter vi med 0 – Kommer 

specifikation 

2301 – 2320 Internet – Her blev det besluttet på GF 2020 at Internet skulle have egen gruppe 
Her var der budgetteret med tkr. 56 total for året som vi så har specificeret ud i forbindelse med 
vedtagelsen på GF. Der er posteret tkr. 67 så det er et merforbrug på t.kr. 11 og det drejer sig om abb. For 4 
kvt. 2019 som kom så sent ind at den ikke kunne nås at blive taget med på regnskabsåret 2019. 
 

2710 – Vedligehold grønne områder – her er der et merforbrug på tkr. 8 
Her kom der en uforudset udgift grundet vi måtte flytte hoved affaldscontainer fra vores nybyggede skralde 

håndteringsområde ned til marken og da de skraldebilerne ikke kunne køre i jorden uden at synke ned 

måtte vi ty til køreplader på mark området  

2750 Brønde og målere – her er budgettet overskredet med tkr. 19 
Her er der påført ekstra udgifter i forbindelse med nye brønde og målere idet vi måtte udskifte målere på 

Hovedbrøndene – se yderligere i udspecificering længere nede. 

2760 Affalds håndtering – her er budgettet overskredet med tkr. 48 
Det er en ny post og derfor var der ikke budgetteret med noget her. Vi fandt hurtigt ud af, at da Dragør 

Kommune ikke mere kunne afhente vores skrald på parcellerne, ja der blev der stor uro på parcellerne 

hvordan kunne vi nu komme af med vores skrald og lige pludselig var der meget langt at gå op til det 

grønne område. Her kom der hjælp så et privat firma kom og hentede vores skrald på helt vanlig vis og det 

koster.  
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2780 Kloakanlæg – her er budgettet overskredet med tkr. 21 
Dette skyldes udskiftning af dele ved hovedbrønd samt ventil samtidig med i forbindelse med brøndprojekt. 

2785 Fortæring fælles arbejdsdage – Dette er en ny konto 
Som også vil komme fremover, så det bliver mere synliggjort hvad vi bruger pengene til i stedet for at det 

registreres under diverse. 

Fællesarealer 
På fællesarealerne er vi heller ikke kommet helt i mål vi har total set brugt tkr.14 mindre end budgetteret. 

Vi har godt nok fået lavet vores affaldssortering rum som jeg synes er rigtigt flot og så er det jo bare at 

vente på at vi bliver beordret til det er vores tur til at affaldssortere. Ligeledes har vi også fået opfyldt vores 

mål med brønd projektet – det holder ”vand” med det budgetterede. Så total set, ser bundresultatet godt 

ud her. 

Aktivitetsudvalg 
Som du kan se af regnskabet er der her ligeledes ikke blevet brugt det som vi havde budgetteret med og 

det skyldes Corona hvor vi ikke har haft de aktiviteter som vi havde forventet. Så vi må så blot håbe vi kan 

tage revanche i år hvor du kan se at vi til MIK og MAK har budgetteret lidt mere til i år. 

Administrationsomkostninger 
Her er der totalt budgetteret med tkr. 174 og vi har kun brugt for tkr. 56 og det skyldes jo stort set at vi ikke 

har haft brug for advokat bistand – og det er jo super flot klaret af bestyrelsen at vi selv har klaret de 

udfordringer der har været, samt der er ikke afholdt arrangement for frivillige og sidst men ikke mindst har 

der ikke være andre omkostninger. 

Brøndprojekt 
Så lykkedes det endelig – vi har fået åbnet op for vandet hele året og dette skyldes jo, at vi på den 

ex.ordinære generalforsamling den 16.02.2020 med det eneste punkt på dagsordenen ”projekt grøn 

omstilling” med udskiftning af brønde og installation af vandmålere på hvert havelod, samt afstemning af 

kollektiv finansiering på den ordinære GF den 07.06.20 blev vedtaget med et overvældende flertal. 

Det blev besluttet at foreningen skulle betale tkr. 700 af kassebeholdningen som budgetteret og udgiftsført 
på konto 2750. Vi selv skulle betale tkr. 920 som i skrivende stund er blevet opkrævet over 2 gange nemlig i 
august 2020 med tkr. 454 og i februar 2021 med tkr. 454 – så alt i alt er brøndprojektet betalt – beløbene er 
opkrævet og afregnet via mellemregning konto 6770 
 

    

Det blev Warberg der vandt udbudsrunde med deres tilbud kr. 1.600.000,00  
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Brøndprojekt 
I første halvdel af året blev regninger fra Warberg betalt af foreningens kassebeholdning og fordeler sig 

således: 

Tekst – første etape Faktura nr. Beløb 

a/c nr. 1 – 24 stk. 21389 114.000 

a/c nr. 2 – 24 stk. 21408 114.000 

a/c nr. 3 – 36 stk. 21552 171.000 

a/c nr. 4 – 48 stk. 21673 228.000 

Afpropning af brønde  21673 + 23571   12.694 

Nye ventiler i midtergang _ hovedbrønd gang G 23570   83.288 

Return. Egenbet.     4.750 

Fakt. For ekstra brønde til 2 haver Fakt. 273/274  (8.750) 

I alt betalt af foreningens kassebeholdning - første etape – konto 2750  718.982 

Indtægtsført mellemregning medlemmer - brøndprojekt    (8.311) 

Foreningen betalt – brøndprojekt pr. 31.12.2020  710.671 
 

 
MELLEMREGNING MEDLEMMER 
 
Brøndprojekt 
I anden halvdel af året blev regninger fra Warberg lagt ud af foreningens kassebeholdning og opkrævet os 

medlemmer i august 2020 med kr. 1.400 x 324 = kr. 453.600 samt i februar 2021 med samme beløb og 

fordeler sig således: 

Tekst – anden etape Faktura nr. Beløb 

a/c nr. 1 – 40 stk. 22798 190.000 

a/c nr. 2 – 26 stk. 22797 123.500 

a/c nr. 3 – 26 stk. + 1 måler 22796 124.375 

a/c nr. 4 – 22 stk. + 1 måler 22841 105.375 

a/c nr. 5 – 25 stk. 22842 118.750 

a/c nr. 6 – 25 stk. 22964 118.750 

a/c nr. 7 – 22 stk. 22965 104.500 

Tilbagebetalt medlemmer hvis brønde var isoleret = ingen brønd:   

Haver 4 stk. som har fået TB    13.639 

I alt foreningen lagt ud for anden etape  898.889 

Opkrævet foreningens medlemmer august 2020  (453.600) 

Tilgodehavende medlemmer pr. 31.12.2020   445.289 

Opkræver foreningens medlemmer pr. februar 2021  (453.600) 

Indtægtsført pr. 31.12.2020 til konto 2750      8.311 
 

I alt betalt til brøndprojekt  - så må siges det er meget godt ramt af 
det budgetterede 

 1.617.871 
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HOFOR Vand 

Ved årets start havde vi et tilgodehavende fra HOFOR på kr. 177.775 som vedr. vand opkrævning / 

afregning for 2019 og tidligere. Når alt er gjort op ved årsopgørelsen modtaget februar 2021 er der total set 

kr. 88.649 som overføres til ekstra ordinær indtægt i 2020 således vi starter på 0 når vi i år 2021 skal betale 

for vores eget vandforbrug 

Tekst Beløb 

Primo fra året 2019 og tidligere (177.775) 

Opkrævet rate 1 – 1. februar 2020 (310.000 

Betalt Hofor a/c den 31. marts 2020  328.533 

  

Opkrævet rate 2 – 1. august 2020 (310.000) 

Betalt Hofor a/c den 4. september 2020  328.533 

Tilgode pr. 31.12.2020 (140.709) 

ÅRSOPGØRELSE FRA HOFOR 2020  

Aflæst måler og indberettet Hofor 2. januar 2021 – måler nr.  54000330 27.170m3 – 
forbrug 7.662m3 

 

Aflæst måler og indberettet Hofor 2. januar 2021 -  måler nr. 540009798 13.035m3 – 
Forbrug 3.717m3 

 

Forbrugt i 2020 i alt 11.379m3 svarende til kr. 709.126  709.126 

Betalt a/c for året  657.066 

Skyldig Hofor for 2020    52.060 

  

  

Tilgodehavende jv. regnskab pr. 31.12.2020 (140.709) 

Skydig HOFOR jv. årsopgørelsen    52.060 

Indtægtført konto 1060 – diverse indtægter, således vi starte år 2021 med ”0”  ( 88.649) 
 

Dragør kommune, ejendomsskat, renovation, rottebekæmpelse 

Opkrævet rate 1. renovation samt rottebekæmpelse – 1. februar 2020 (223.673) 

Opkrævet rate 1. grundskyld (Ejendomsskat) – 1. februar 2020 (215.523) 

Betalt til Dragør kommune 1.rate i alt – 5. februar 2020 439.533 

Opkrævet rate 2. renovation samt rottebekæmpelse – 1. august 2020 (223.673 

Opkrævet rat 2. grundskyld (Ejendomsskat) – 1. august 2020 (215.523) 

Betalt til Dragør kommune 2. rate i alt – 5.august 2020  439.533 

Tilgodehavende pr. 31.12.2020 – bliver stående           674 
 

Hermed er kassererens beretning noget mere udførlig end normalt – men med tanke på, at vi nok igen i år 

ikke får lov at holde GF som vi plejer. 

Med ønsket om en god og varm sommer. 
Vivi – kasserer 

26. februar 2021 


