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1. Generalforsamling 

1.1 
Generelt 

1.2 
Valg 

Ved generalforsamlingen i marts 2019 i Skåde Lokalcenter blev bestyrelsens beretning for 
2018 enstemmigt vedtaget, ligeledes blev regnskabet godkendt og budgettet for 2019 
vedtaget. 

Dirigent: 
Dorte Stagis (109) blev foreslået og valgt. og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt, samt at dagsordenen var i overensstemmelse med gældende vedtægter. 

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær, hvor foreningen var vært ved en kop 
kaffe og lidt ost og pålæg. 
Tak til aUe der gav en hånd med ved bord.opstilling og oprydning. 

Følgende personer havde tillidsposter i haveforeningen i 2018. 

Bestyrelse: 

Formand: 
Næstform: 
Kasserer: 
Bst.medlem: 
Bst.medlem: 
Supp~eant: 
Suppleant: 

Revisorer: 

Suppleanter: 

Vurderingsudvalg: 

Suppleant: 

Frank Kar/sen (/33) 
Annemarie Langkilde Vammen (59) 
Jens Lomholt (55) 
Tone Lassen (16) 
Kaj Toftgaard Jensen (57) 
Jens Herman Jensen (118) 
Michael SchmidJ. (49) 

Bente Pallisgaard Nielsen (112) 
Anne Marie Thomsen (50) 

Lene Thinggaard ( 41) 
Gunhild Krog (138) 

Per Thomasen (22) 
Niels Grønskov (91) 
Henrik Johansen (53) 
Ove lauridtsen (109) 
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2. Udvalg 

2.1 
Generelt 

2.2 
Forretnings
udvalg 

2.3 
Onlensudvalg 

2.4 
Byggeudvalg 

2.5 
Miljøudvalg 

2.6 
Aktivitets
udvalg 

2.7 
Diverse 

Årsberetning 2019 
Regnskab 2019 - Budget 2020 
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Side3 

Efter generalforsamlingen blev der af bestyrelsen nedsat nedenstående udvalg. 

Frank Karlse11 (formand) 

Annemarie Langkilde Vammen 
Jens Lomholt 

Kaj Toftegaard Jensen (formand) 

Kasper Friis (36) - Stoppet i udvalget i oktober- har solgt haven 
Niels Caspersen (99) 
Jens Herman Jensen ( 118 
Tone lassen (134) 

Jms Lomholt (formand) 
Per Thomasen (22) 
Frank Kar/sen 

Annemarie Langkilde Vammen (formand) 

Tommy Thorning (116) 
Karsten Andersen (68) Stoppet i udvalget i november- har solgt haven 
Villy Christiansen (I 35) 
Kurt Løiborg (11 I) 
Niels Caspersen (99) 
Tone Lassen (134) 

Frank Kar/sen (formand) 

Michael &hmidt (49) 
Gunhild krog (I 38) 
Else Hess (103) 
Tine Thorning (I 16) 
Rikke Hjort (45) 
GitteVitlmer (J 06) 
Liz Langfeldt (53) 

Bestyrelsen vil henned gerne takke alle udvalgsmedlemmer for det store arbejde, der 
blev/bliver ydet til gavn for haveforeningen. 

Det egentJjge arbejde startede med et fælles møde i marts måned, hvor arbejdsopgaverne 
blev gennemgået. 
Efter mødet var foreningen vært ved lidt spiseligt for udvalgsmedlemmer med "påhæng". 
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3. Forretningsudvalg 

3.1 
Havesalg 

3.2 

I 2019 er der kommet nye medlemmer i følgende haver: 

16 Marianne Fisker 
29 Erik Herman Jensen 
31 Sonja Nyman 
68 Kirsten Winther Rasmussen 
18 Helle Højholt 
84 Ellen Askholm (arvet) 

141 Keld Benndahl ( arvet) 
117 Maria Bisgaard Grantzau (arvet) 

Venteliste På listen står der den 3 l. dec. 328 

3.3 Følgende medlemmer fik præmie: 

Præmietagere 3 BetinnaNielsen 
6 Dorte Weinberg 

95 Hans Birger Hansen 
131 Else Eriksen 

I ønskes alle endnu en gang rigtig hjertelig tillykke. 

Dato: 3J.J2.2019 

Side4 

Vi inviterede præmietagerne til frokost i Raadhus Kafeen, hvor de fik overrakt deres 
præmier - en rigtig hyggelig eftermiddag med rigelig og dejlig mad .. 

3.4 
Kredsgeneral
forsamling 

Fra Skovlunden deltog: 
Frank Kar/sen, Annemarie Langkilde. 
Kloakering: 
Kommunens tidsplan m.h.t. udførelsen af.kloakeringen holder (dvs. 2021), ellers intet af 
interesse for Skovlunden. 
Formand: Teddy Steen Jubl 

3.5 Der er aiboldt 2 repræsentantskabsmøder (tidl. fonnandsmøder) i Århuskredsen. 

Formandsmøder Juni - Dagsorden 
i Århuskredsen J. Valg af orostyrer 

2. Orientering fra Kredsen 
3. Orientering fra foreningerne 
4. Kloakering 

November - Dagsorden 

·1. VaJg af ordstyrer 
2. Orientering fra Kredsen 
3. Orientering fra foreningerne 
4.Kloakering 

Intet af interesse for Skovlunden. 

Fortsættes på næste side 
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3. Forretningsudvalg, fortsat 

3.6 Igen i år var der rundstykker og "en lille en" pinsemorgen kL 9.00 med fin tilslutning i 
Marketenderi dejligt solskin. 

3.7 
Gæstelejlighed 

3.8 
Diverse 

r lighed med sidste år er "Butikken" stort set passet af Peter Rohde (l l 2) samt Tine & 
Tommy Thorning ( 116) med enkelte afløsere. Peter og Tommy har jgen i år også stået tor 
det meste af indkøbene. 
Tak til alle der gav en hånd med. 

Lej ligheden har igen i år været udmærket besøgt. 

. Lejligheden kan for den beskedne sum af 200,-kr. pr. døgn lejes i sommerhalvåret af 
haveforeningens medlemmer til brug for ovematlende gæster. 
Udlejning efter først til mølle princippet. 
Henvendelse herom i kontortiden. 

Dannebrog: 
Et lille hold bestående af: 
Lisbeth (99) 
Lene(l42) 
Lars (47) 
Eva(69) 
Lise (33) 
sørgede atter for, at flaget var hejst på søn- og helligdage. 
Mange tak for hjælpen. 

Forsikring: 
På kolonihaveforbundets kongres i 2018 blev det vedtaget, at a11e bygninger skal være 
brand.forsikrede med virkning fra 1. januar 2019. 
Derfor skulle alle medlemmer aflevere et tilsendt dokument for bekræftelse på at 
kolonihavehuset er forsikret 
Ligeledes skulle Medlems-Håndbogen afleveres, da indholdet i denne er forældet, og alle 
oplysninger nu kan ses på foreningens hjemmeside: www.skovlunden.org 

Det er desværre ikke alle der har "nået" det - så få det nu gjort. 

Medlems jubilæum: 
Ellen & Bents 60 års medlemsjubilæum blev på generalforsamlingen tildelt 
æresmedlernsskab af haveforeningen og efterfølgende fejret med en frokost i restaurant 
Kohalen sammen med Frank & Karen. 

Luftfoto: 
Vi har aftalt med en prof. dronefotograf, at vi kan få taget billeder af vore haver enkeltvis. 
Pris for et billede af din have - A4 i superkvalitet - bliver 120,- kr. pr. stk. 
Der bliver også et luftfoto af hele foreningen i A3 til ca. 200,- kr. pr. stk. afhænger af 
bestilte antal. 
Nærmere herom på generalforsamlingen. 

I 
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4. Vurderingsudvalg 

4.1 
Vurderinger 
m.m. 

4.2 
Vurderings
priser 

Der er vurderet 7 haver. Der har ikke været ankesager. 

Århuskredsen har afholdt 2 vurderingskurser for begyndere. 
fugen fra skov lunden deltog. 

OBS. 
I forbindelse med kloakering er vi bekendt med, at nogle medlemmer - måske en hel del -
sælger haven. 
Vi ved selvfølgelig ikke hvor mange, men hvis du påtænker at sælge haven. er det måske en 
god ide at få den vurderet engang i løbet af sommeren, så vurderingsudvalget kan nå det 
inden årsskiftet. Vurderingen gælder et år fra vurderingsdatoen. 

Der kommer af og til rettelser til vurderingspriserne fra Kolonihaveforbundet. 

Se www.kolonihaveforbundet.dk (virker kun med Google Chrome) 

Ved evt. el-tilslutning kan tillægges tilslutningsafgift ca. 24.500,-"kr. + installation 
ca. 15.000,- kr. 
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5. Ordensudvalg 

5.1 
Havevandring 

5.2 
Klipning af 
fælles hække 

Vi afholdt de sædvanlige to havevandringer i juli og september, hvor også klipning af de 
fælles hække fandt sted med fin deltagelse. 

V ed havevandringerne koncentrerer vi os først og fremmest om: 
. Er hækken klippet 
. Er vejstykket holdt 
. Hækhøjde til vej (max. 160 cm) 
. Invasive planter 
. Havenummer, postkasse og havelåge 
. For høje træer 
. For voldsom udhæng over vej 
. Generel (mis-) vedligehold af have 

Hvor vi skønner det nødvendigt, lægger vi en seddel med en venlig påmindelse i postkassen. 
V ed hver havevandring uddeler vi ca 20 af den slags påmindelser, hvilket i langt de fleste 
tilfælde er tilstrækkeligt. Og hvis det viser sig ikke at være tilstrækkelig, fx. hvis vi finder 
sedlen fra den forrige havevandring stadig ligge i postkassen, tager vi personlig kontakt til 
pågældende. 
Dette har bl.a. resulteret i, at et par af de haver, der gennem flere sæsoner har været mest 
misvedligeholdt, nu er blevet afhændet til nye folk 

Til klipning af de fælles hække som foregik i juli og september, var der fint fremmøde. og 
det var klaret på en times tid - og så var der øl/vand bagefter. 
Tak til alle der gav en hånd med. 
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6. Byggeudvalg 

6.1 
Generelt 

Der er pt 2 igangværende byggesager 

Have 127: Ny bygning 
Mangler Aarhuskredsens godkendelse 

Have 100: Ny bygning 
Mangler Aarhuskredsens godkendelse 

Dato: 31.122019 

Side8 
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7. Miljøudvalg 

7.1 
Vandanlæg 

Lørdag den 23. marts åbnede vi for vandet og samtidig gennemgik vi ledningsnettet for 
lækager, og som forventet var alt i orden. 

[ løbet af året har følgende haver faet udskiftet deres stophaner: Have 27 og Have 136. 

Derudover har der været 2 brud på hovedledningen dels på Vej 3 og dels på Vej 4. 
Brud på hovedledningen er ofte en større opgave, idet bruddet altid er i samlingen fra 
hovedledningen og ind ti) en have og ikke et rent brud på selve hovedledningen. 

Det er vigtigt, at aHe holder øje med sin stophane, så de gamle stophaner kan blive skiftet, 
hvis de er utætte. 

Har r mistanke om, at jeres stophane er utæt, skal r rette henvendelse til Miljøudvalget ved 
Annemarie (59). 
Ved udskiftning betaler foreningen målerbrønden og etableringen heraf. 
I skal selv stå for udgravningen, og eventuelle udgifter i forbindelse henned. Etablering af en 
eventuel vandhane ved brønden skal l selv betale. 

Udgravningen skaJ være l x l meter og have en dybde et spadestik under det sted, hvor 
vandstikket kommer ind fra hovedledningen. 

Der begynder også at være nogle af de nye stophaner, som skal have skiftet en pakning eller 
andet Nogle er ikke så "nye" mere, da vi startede udskiftningen af stophanerne tilbage i 
2000. 
Tag fat i Miljøudvalget ved Annemarie (59). Afhængig af hvad der er defekt vil der kunne 
komme mindre udgifter for den enkelte haveejer. 

Alle gamle stophaner skal senest udskiftes samtidig med den kommende fælleskloakering i 
2021, hvor det også er planen, at der monteres vandur ved hver enkelt stophane. 

Lige efter sommerferien havde Jens L., Tone, Michael og Annemarie det første møde med 
forvaltningen ved Henning Skaarup. På mødet var også entreprenøren på projektet Bdr. 
Møller repræsenteret. Tidsplanen for kloakeringsarbejdet ser ud til at holde, så det betyder, 
at arbejdet vil begynde i foråret 2021. 
Efterfølgende har vi holdt flere møder i bestyrelsen herom, som forberedelse til 
generalforsamlingen, hvor der vil være en nærmere gennemgang af projektet vedr. de 
tekniske og de økonomiske fomold. 

Vi lukkede for vandet den 24. november med et vandforbrug på 3358 m3
, dvs. væsentlig 

mindre end i 2018, hvor forbruget var efter en meget vann og tør sommer 
4824m 3

• 

Åbning for vandet 2020: Vi forventer at åbne for vandet lørdag den 21. marts 2020 om 
formiddagen, men hold øje med hjemmesiden (www.skovlunden.org), da det afhænger af 
vejret. 

HUSK AT DIN STOPHANE SKAL V ÆRE LUKKET, når vi åbner for vandet, så du 
undgår vandskader, hvis der er defekte rør eller åbne vandhaner på dit anlæg. 

Fortsættes på næste side 
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7. Miljøudvalg, fortsat 

7.2 
Kompostplads 

7.3 
Køkken
containere 

Pladsen åbnede lørdag den 6. april kl. 11 og lukkede igen den sidste lørdag i oktober. 

Kompostpladsen blev igen i år passet af Villy og Karsten på bedste måde. Stor tak til jer for 
jeres indsats! Og for alle de andre år. 

Fra næste år vil pladsen få ny bemanding, da Villy har valgt at drosle ned og Karsten bar 
solgt sin have. 

Arbejdet indebærer udover pasning af pladsen i åbningstiden lørdag formiddag, hjælp til 
afhentning af grenaffald og Storskrald samt slåning af græs - og ikke mindst at holde 
japanske pileurt nede. 
Ring gerne til Amremarie, hvis du har lyst til at være med til at passe pladsen også selv om 
det kun er en gang om måneden. 

Perioden for tømning af de forske11ige typer af containerne - køkkencontainer, kuber til glas, 
plast og papir er fra den sidste weekend i marts til den sidste weekend i oktober. 

Det er forsat super vigtigt, at vi alle sorterer rigtigt og hjælper til med at holde området 
omkring containerne pænt og ryddeligt - det er jo vores visitkort udad til. 
Så TAK for hjælpen. 

Der har i forbindelse med afhentning af køkkencontainerne været problemer med påkørsel af 
stensætningen ved Have 92 på trods at: at vi har anlagt asfaltareal til transport af containerne 
ved afhentning. Vi har derfor sammen med Niels (92) omlagt stensætningen, sådan at 
bredden på Vej 1 er øget. Siden ændringen har der ikke været yderligere udfordringer. 

Fortsættes på næste side 
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7. Miljøudvalg, fortsat 

7.4 
Fællesareal 

7.5 
"Mosteri" 

7.6 
Rotter 

Niels (99) og Kurt (111) har igen i år sørget for at vedligeholde vores fællesarealer-det 
betyder, at de brænder ukrudt på P-pladseme i perioden fra omkring maj til september -
afhængig af vejret. De sætter et. skilt op på p-pJadseme 1-2 dage før, så husk Jige at parkere 
et andet ~ når skiltet er opsat, for på den måde hjælper vi Kurt og Niels. Tusind tak for 
jeres store hjælp. 

På generalforsamlingen blev der efterJyst mere raJ tiJ udlægning på stierne. Dette bJev ikke 
iværksat, da bestyrelsen besluttede, at en støne udlægning af nyt ral afventer vores 
kloakering i 2021. Til den tid skal vejene alligevel skal graves op. 

Der blev dog lagt ral ud på gæsteparkeringspladsen, da vi ikke forventer den skal graves op i 
forbindelse med kloakeringen. 

Adgangsvejen fra den stejle asfaltvej og frem til gæsteparlceringen er blevet rettet af ved 
entreprenør Ole Mikkelsen, da den havde f'aet nogle store hu11er, som v; ikke selv havde 
mulighed for at rette op. 

Hækken mod Skovridervej er bJevet klippet og beskåret af vores anlægsgartner. Derudover 
har Annemarie været i kontakt med forvaltningen om beskæring af grene på træer langs 
vejen til gæsteparkringspladsen samt den store poppel ved indgangen til foreningen. 
Poppelen fik et ekstra indgående tilsyn, og den er i god og sikker stand. 

Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde øje med gamle udgåede grene, som du 
mener bør beskæres, da de jo kan udgøre en risiko for både personer og bygninger. Kontakt 
derfor Annemarie (59), hvis du ser noget du er utryg ved, så tager hun fat i forvaltningen .. 

Annemarie fik i sommer en henvendelse fra en haveejer om bjørneklo i skellet mellem 
villaerne og gæsteparkeringspladsen. Annemarie har forespurgt ved kommunen og da der er 
tale om Almindelig bjørneklo og ikke Kæmpe bjørneklo foretager kommunen ikke 
bekæmpelse heraf. Årsagen er, at Almindelig bjørneklo ikke er en invasiv art, men en dansk 
art. Miljøudvalget holder derfor øje med om den breder sig og kontakter vores anlægsgartner 
med henblik på bekæmpelse heraf. 

I marketenderiets og kontorets åbningstid kunne man uændret hente sneglemiddel og låne 
højtryksrenseren til brug i egne haver. Begge ordninger forsætter i 2020. 

Tommy (have 116) har også hjulpet med at fjerne hvepseboer rundt om i foreningen. Tusind 
tak for hjælpen, Tommy. Ordningen forsætter i 2020 mod et mindre vederlag, så giv Tommy 
et kald hvis du har et hvepsebo, som skal fjernes. 

Der blev vanen tro presset æblemost på "Mosteri dagene" i oktober og som altid var det 
nogle dejlige søndage. 

Tusind tak for hjælpen til Tine og Tommy (116) og ny hjælper Michael (49) 

Der har jo nok altid været rotter et eller andet sted i foreningen, men vi har aldrig tidligere 
set dem. Det har vi så i år. Der er observeret rotter ved marketenderiet og i enkelte haver. 
Husk - hvis du ser rotter, har du pligt til at melde det til kommunens rottebekæmpelse: 
Teknik og Miljø - mandag- fredag kl. 11.00-12.00 tlf. 8940 4934. (det er gratis) 
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8. Aktivitetsudvalg 

8.1 
Sankt Hansfest 

8.2 
"Udflugt" 

8.3 
Petanque 

8.4 
Foredrag/ 
vandretur 

8.5 
Kræmmer
marked 

Fællesspisning- lotteri og små slikposer til børnene. 
Bålet blev tændt ca. kl. 20.30 og Uffe (132) leverede musikledsagelsen til bålsangen. 
Rigtig fint fremmøde. 

"Rosen.haven" på Mols. 

Dette sted havde vi besøgt for over l O år siden, men en imponerende have og fin oplevelse 
trods regnvejr 

Efter dette besøg var der rigtig dejlig kalvesteg og pæredessert i restaurant Strandkroen 
Egsmark Strand. 

Mandag den l.juli startede årets petanque-tumering. 
Atter nogle hyggelige mandage der endte med en overrækkelse af "præmier" ved 
marketenderiet sidst i juli. 
Turneringsformen var som i 2018 så alle fremmødte kom til at spille 2 kampe. 

Den 26. juni var der arrangeret en lille guidet vandretur i området omkring-skovlunden. 

Meget underholdende og udmærket tilslutning som sluttede med en øl/vand ved 
marketenderiet hvor der kunne stilles spørgsmål til guiden Doren Haar. 

Lørdag den 10. august- kl. 10.00- 14.00,ja, tidspunktet var i år flyttet i forhold tit tidligere 
(14.00- 16.00) 

I modsætning til 2018 hvor der nærmest var hedebølge, var det denne lørdag meget 
blæsende og vådt. 

Alligevel var der en del boder og folk der kikkede forbi, og så var der underholdning af 
Brass Band - Kelds Kulinariske Kapel. 

Fortvætte., på næ.,te side 



jkot>hmbcn 
Haveforening J 933 

Årsberetning 2019 

Regnskab 2019 - Budget 2020 
Dato: 31.12.2019 

Side 14 

9. Afslutning 

9.1 
Generelt 

MANGE TAK 
til alle, der på den ene eller anden måde har gjort en indsats til gavn for 

Haveforeningen Skovlunden i 2019. 

Bestyrelsen 

Suppleant: 

Frank Kar/sen, 

Jens Lomholt, 

Annemarie Langkilde Vammen, 

Tone Lassen 

Kaj Toftgaard Jensen 

Jens Herman Jensen 

Michael Schmidt 
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10. Regnskab / Budget 

10.1 
Udgifter 

Emne 

1. Administration 

1.1 Telefongodtgørelse 

1 .2 Porto - kontingent opkræv. 

1.3 Kontorartikler /inventar 

1.4 Bestyrelsesgodtgørelse 

1.5 Diverse 

1.6 J:ctcfmt-/ Internet/ Database 

1. 7 Undersøgelse vedr. nyt vandanlæg 

2. Generalf., møder, kurser 

2.1 Generalforsamling 

2.2 Bestyrelsesmøder 

2.3 Kredsgeneralforsamling 

2.4 Kurser 

2.5 Øvrige møder 

2.6 Div. Nye ideer 

3. Vedligeholdelse 

3.1 Vandanlæg 

3.2 Marketenderi 

3.3 Diverse 

3 .4 Grundvandsdræn 

3.5 Vedligehold. fællesarealer 

3.6 Hvepse bekæmpelse 

4. Jordleje/Skat/Kontingenter 

4. l Jordleje 

4.2 Skat / Dækningsafgift 

4.3 Forbund- og kredskontingent 

4.4 Skat marketenderi 

! Buti~el 
2019 

kr. 

4.000 

10.000 

I0.000 

40.000 

2.000 

10.000 

76.000 

12.000 

6.000 

500 

2.000 

20.000 

10.000 

50.500 

45.000 

25.000 

I.500 

0 

35.000 

4.000 

110.500 

111.000 

20.000 

69.000 

2.500 

202.500,00 

I 

Dato: 3L12.2019 
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R~nsk»l> I Buu~et 
2019 2020 

k,. kr". I 

4.000,00 4.000i 
r 

10.493,83 !0.000 

10.161,41 10.000 

40.000,00 40.000 

2.187,00 2.000 

8.159,50 &.500 

25.000 

75.001,74 99.500 

11.066,00 12.000 

3.785,00 5.000 

0,00 500 

0,00 2.000 

19.369,65 20.000 

3.500,00 10.000 

37.720,65 49.500 

71.901,41 45.000 

5.275,00 25.000 

850,00 1.500 

0,00 0 

52.039,90 30.000 

4.820,45 4.000 

134.886,76 102.500,00 

111.360,18 111.000 

19.167,53 20.000 

69.042,50 69.000 

2.162,00 2.500 

201.732,21 202.500,00 

Fortsættes på 11fPSf<' side 
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10. Regnskab I BudgetJ fortsat 

10.1 
Udgifter 
(fortsal) 

Emne 

5. \land - El - Forsikringer 

5.1 Vandforbrug 

5.2 El forbrug 

53 Forsikringer 

6. Renovation 

6.1 Køkkencontainere 

6.2 Kompostplads/ AffaJdscont. 

6.3 Boligafgift 

7. Fester 

7.1 Sankt Hansfest 

7 .2 Sommerfest 

7.3 Udflugt 

7.4 Pnemiefest 

7.5 Petanque 

7 .6 Foredrag 

7.7 Kræmmermarked 

8. Opsparinger 

8.1 Jubilæumsfond 

8.2 Nyinvestering mm. 

Udgifter i alt: 

Bfldget 
2019 
kr. 

60.ooo I 
l0.000 

21.000 

91.000 

17.000 

15.000 

30.000 

62.000 

4.000 

15.000 

16.000 

15.000 

l.000 

6.000 

57.000 

15.000 

15.000 

20.000 

669.500 

Regnskaf> 

I 2019 
kr. 

56.235,78 

6.497,46 

21.238,16 

83.971,40 

24.775,59 

16.542,51 

25.004,00 

66.322,10 

1.435,00 

10.129,15 

10.177,84 

9.427,00 

954,00 

5.546,20 

37.669~19 

637.304,05 

:Døln»::lU21019 
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Bødget " 
2020 
kr. 

60.000 

7.000 

22.000 

89.000 

25.000 

15.000 

25.000 

65.000 

4.000 

15.000 

16.000 

15.000 

1.000 

6.000 

57.000,00 

15.000 

5.000 

20.000 

685.000 

Fortsættes på næste side 



jlwobmbm Årsberetning 2019 

Haveforening 1933 Regnskab 2019 - Budget 2020 

10. Regnskab I Budget, fortsat 

10.2 
Indtægter 

10.3 
Resultat 

[mil€ 

L Kontin~ent 

2. Jordieje!skBt 

2.1 Dækningsbidrag 

3. Renter 

4. Ventelistegebyr 

4a. Ind. Vedr. vernteliste 
~-
5. 

6. Fester 

6.1 Sankt Hans 

6.2 Sommerfest 

6.3 Udflugt 

6.4 Foredrag 

7. Anden indtægt 

7.1 Vandanlæg/NRG 

7.2 Diverse 

7.3 Gæstelej lighed 

Indtægter i alt: 

Ang. J.l O Overfø~ 25.000 kr. 

Resultat: 

Udgitler 

Indtægter 

Resultat 

! Bnrtgf't 
201'} 
Kr. 

520.000 

93.500 

26.000 

1.000 

5.000 

5.000 

0 

I.500 

657.000,00 

fra opspareng 

Budget 
2019 
kr. 

747.000 . 

747.000 

0 

Regns:k.-.h 
2019 
kr. 

516.775,83 

97.849,50 

56,37 

7.650,00 

30.103,00 

1.200,00 

4.550,00 

3.200,00 

1.040,00 

3.800,00 

666.224,70 

Regnskab 
2019 
kr. 

637.304,1)5 

666.224,70 

28.920,65 

Dato: 3U2.2019 
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Budget ; 
2020 
kr. 

520.000 

93.500 

27.000 

J.000 

5.000 

4.000 

1.000 

l.500 

2.000 

660.000 

25.000 

685.000 

Budget 
2020 
kr. 

685.000 

68'5.000 

0 

Forlsælles på næste side 
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10. Regnskab/ Budget, fortsat 

10.4 
Aktiver 

10.5 
Passiver 

10.6 
Balance 

10.7 
Revisions
påtegning 

10.8 
Kontingent, 
jordleje/skat 
2007 

10.9 
Værdi ved 
havesalg 

Emne 31.12.2018 31.12.2019 

I . Værdi af bygn. 165.899,00 165.899,00 

2. Jubilæumsfond 0,00 15.000,00 

3. Opsparing 82.337,89 87.364,07 

4. Øvrige konti 339.292,14 320.132,15 

5. Kassebeholdning 3.444,50 895,96 

6. Konto vedr. venteliste 482,00 30.585,00 

7. Konto Marketenderi 6.000,00 6.000,00 

8. a conto form./kass. 10.000,00 10.000,00 
I 

I alt 607.455,53 635.876,18 

Emne 2018 2019 

1. Depositum marketenderi 0,00 0,00 

2. Skyldige omkostninger 0,00 0,00 

3. Formue pr. 31.12 607.455,53 635.876,18 

4. Skyldig kontingent mm. 0,00 

607.455,53 635.876,18 

Emne 2018 2019 

1. Aktiver 607.455,53 635.876,18 

2. Passiver 607.455,53 635.876,18 

0,00 0,00 

Kassebog, bankbøger, bilag og kassebeholdning er d.d. gennemgået og fundet i orden. 

Dato: 2. februar 2020 

~-
Anne Marie Thomsen 

revisor 
Bente P. Nielsen 

revisor kasserer 

Eksempel på en 400 m2 have: 

Kontingent (fællesudgifter) 3.917,00 

Jordleje/ skat pr. m2 1,75 kr. 700,00 

I alt: 4.617,00 = 4 rater a 1.154,25- kr. 

Medlemmets andel af den foreningsmæssige værdi ved havesalg udgør i 2020: 
4. 781,- kr. pr. have. 




