
PF Maglebylund Kassererens  Generalforsamling 
Kirkevej 58 beretning 26. marts 2023
 2022 
   
Kære medkolonister 

Året 2022 blev året hvor vi endelig kunne være sammen igen og det var året hvor vi kunne holde 

foreningens 75 års jubilæum med et brag af en fest afholdt over weekenden den 17.  – 19. juni 2022. Der 

var sat tkr.150 af til festen og festudvalget gjorde et super arbejde med at få stablet festen på benene til 

den nette sum af tkr. 137.  

Året bød også på hvor vi overgik til Øen’s administrations selskab pr. 1. juli 2022 hvorfor regnskabet for min 

del blev mere kontrol af opkrævninger som her ved opkrævningen i februar 2023 kan siges er gået rigtigt 

godt, så det lover jo godt. 

Angående opstillingen af regnskabet i år, så er øens opstilling lidt anderledes end vi er vandt til - så her har 

jeg brugt en del tid på at sammenligne Øen’s opstilling sammenholdt med regnskabsopstillingen fra vor 

eksterne revisor og må sige at eksterne revisor har ”fanget” tallene og fået registreret så korrekt så vi er så 

tæt på som overhovedet muligt som det ”plejer” at være. Der er dog ”rodet” lidt rundt både på budgettet 

og de bogførte tal – og det er jo egentligt meget OK da vi jo lige skal finde hinanden og måden vi registrerer 

på, så troen på det vil køre uden problemer er til stede til næste år - også set i lyset af, at det budget der 

bliver fremsat til godkendelse på GF er sat op til Øen’s regnskabsprincipper. 

Vi skal så i år finde os selv i opstillingen og hvis muligt få ændret på teksterne så de er mere strømlinet til 

termerne som vi kender. 

Øen’s har ændret på opgørelse / visning af grundskyld, renovation samt rottebekæmpelse, idet det i 

henhold til praksis skal vises så udgifter / indtægter kan følges og skal synliggøres i driftsregnskabet og ikke 

opgøres under statussen som vi har været vant til. 

Regnskab 2022 

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

Note 1. Nettoomsætning: 
Havesalg - Her er der en mindre indtægt på tkr. 100 i forhold til budget 
Der er solgt mindre haver end forventet og det er forventeligt set i lyset af, at der udbrød krig i Ukraine , og 

dermed stigene oliepriser, elafgifter rentestigning mm. så ja, et skidt år i den henseende. Denne nedgang i 

indtægter er så medvirkende i, at vi kommer ud med et underskud. 

Note 4. Fællesarealer omkostninger: 
Her er det hvor vi kan konstatere at budgettet ikke kan følges snorelige – men når du kigger på summen 
(totalen) er budgettet total set overholdt. 
 
Kloakanlæg - Her er den post der lyser mest i øjnene, at der er brugt tkr.43 mere end budgetteret og det 

er grundet der blev lavet en stor reparation på hovedkloakledningen ved gang G  

Vandlækager – Her lyser vandlækage, at der er et merforbrug på tkr.30 som ikke kan synliggøres over 

hvem der har haft disse - hvorfor denne post bliver udlagt til os alle. 

Note 5. Personaleomkostninger: 
Bestyrelseshonorar - Her er der et merforbrug på tkr. 21 end budgetteret og det skal sammenlignes med 
den indtægt der stå under netto omsætning byggerådgivning med tkr.14 (igen er det her den nye 
fremgangsmåde som øen’s registrerer deres regnskab på) og de sidste tkr.7. er en post som skulle have 
været under ”vores den gamle” Honorar Rengøring FH  
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Administrationsomkostninger 
Her er der totalt budgetteret med tkr. 273 og vi har brugt for tkr. 370 Her er den post der lyser i øjnene at vi 

har Øen’s ind som administrationsselskab og har betalt administrationshonorer på tkr.105 

 
    

 
GÆLDSFORPLIGTELSER:  

Her har vi stadig af hensættelsen på tkr.150 til etablering af bredbånd stående tkr. 48 til brug for sidste del 

til etableringen af fibernet – udover det som er købt ind. 

 

Hermed er kassererens beretning - med ønsket om en god og varm sommer. 

Vivi – kasserer 

24. februar 2023 


