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Kære medkolonister 

I Året 2021 fik Corona desværre også tag i os og vi fik heller ikke i år afholdt generalforsamlingen på vanlig 

vis. Den ordinære generalforsamling blev derfor udskudt og afholdt den 5. september 2021 i 

Hollænderhallen. 

Grundet udsættelse af generalforsamlingen besluttede bestyrelsen kun, at iværksætte nødvendige tiltag så 

som reparationer mm. Og dog alligevel har vi valgt at hensætte nogle af de budgetterede tal og det er til 

ekstern revisor, jubilæumsbogen samt til IT-indkøb af de ting som skal bruges til, at vi kan få lagt fibernet 

ned som vi alle skal have glæde af på sigt og de der er hurtigst til at give en hjælpende hånd er de der får 

lagt til først. 

Opkrævningen for vand, skat og renovation blev forsinket en måned grundet vi skulle overgå til den nye 

betalingsaftale som gør at vi kan tilbageføre beløb som vi har opkrævet for meget i a/c opkrævning vand. 

Det er lykkedes at få os alle lagt ind og testen som er kørt gik godt – så i skrivende stund krydser jeg fingre 

for at opkrævningen går glat igennem. 

Jeg vil nedenfor beskrive de poster der figurerer i bogføringen som jeg vægter vigtige. 

Regnskab 2021. 

1020 Havesalg   
Her har vi tilbageført kr. 21.000 til 3 personer – 2 x 10.000 som er det beløb nye købere overfører til 
godkendelse af medlemskab- og bevis og det fordi disse havde et medlemskab i forvejen og købte et andet 
hus i foreningen og derfor ikke skal betale for endnu et medlemskab og 1 enkelt i forbindelse med 
famileoverdragelse på kr. 1.000. 
 
Denne problematik med om der skal betales når man i forvejen er medlem af foreningen, er en af de ting 
der er med i de nye reviderede vedtægter - som prisblad. 
 
Fælleshus 
Efter drøftelse på Generalforsamlingen den 5/9 2021 fik vi betalt fælleshuset ud (kr. 425.649,58) da vi 
havde en del likvider stående som vi betalte negative renter på samtidig enedes vi i bestyrelsen om at der 
så ikke mere skal afskrives herpå startende fra 2021. 
 
Aktivitetsudvalg 
Trods Coronaen gik MIK og MAK ud med krum hals og fik lavet nogle aktiviteter til stor glæde for både børn 

og voksne – stor tak til dem. 

Administrationsomkostninger 
Kontingenter og abonnementer er steget i år grundet vi har fået abonnement på windows 365 med bl.a 

fælles e-mail postkasse. 

HOFOR-vand 

Så blev det året hvor vi skulle betale for eget vandforbrug og tesen med at vi ville spare holdt – der er i 

skrivende stund gjort klar til at tilbagebetale til i alt ca. 2/3 af medlemmerne og total set er der 

tilbagebetalt kr. 83.764,01 som kommer med opkrævningen pr. 01.03.2022 – dækkende ejendomsskatter, 

renovation, a/c opkrævning af vand for 2022 samt årsopgørelse vand 2021. 
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Tekst Beløb 

Primopostering fra 2020 401.541 

  

Sidste opkrævning brønd projekt 2020 / opkr. Feb 2021 (453.600) 

  

Opkrævet vand rate 1  (310.000) 

Betalt Hofor a/c den 31. marts 2021 397.800 

Opkrævet vand rate 2  (310.000) 

Betalt Hofor a/c den 6. september 2021 345.740 

Tilgode pr. 31.12.2021 71.481 

Tilgodehavende jv. HOFOR (62.191) 

Fordeling FH, toiletbygning mm (20.598) 

Skyldig jv. Bogholderiet pr. 31.12.2021  (11.308) 

  

ÅRSOPGØRELSE FRA HOFOR 2021  

Aflæst måler og indberettet Hofor 14. januar 2022 – måler nr.  540003300 34.328m3 
– forbrug 7.158m3 

 

Aflæst måler og indberettet Hofor 14. januar 2022 -  måler nr. 540009798 15.937m3 – 
Forbrug 2.902m3 

 

Forbrugt i 2021 i alt 10.060m3 svarende til kr. 629.289 629.289 

Betalt a/c for året 691.480 

Tilgode Hofor for 2021 (62.191) 

 

Dragør kommune, ejendomsskat, renovation, rottebekæmpelse 

Primo 674 

Opkrævet rate 1. renovation  (163.004) 

Opkrævet rate 1. grundskyld  (215.523) 

Betalt til Dragør kommune 1.rate i alt  378.864 

Opkrævet rate 2. renovation  (163.004) 

Opkrævet rate 2. grundskyld  (215.523) 

Betalt til Dragør kommune 2. rate i alt  378.864 

Ørediff som sidste år lader stå og flyttes i 2022 1.348 

 

Hermed kassererens beretning 2022. 

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

20. februar 2022 


