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Udlejning / Udlån.
Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.

Depositum for borde og stole 150.00 kr.
Depositum for Grill 150.00 -
Leje af borde og stole   50.00 -
Leje af telt u. borde og stole 350.00 -
Leje af telt m. borde og stole 400.00 -

Lejen samt depositum betales ved udlevering.

Depositum tilbagebetales ved aflevering af lånte effekter i RENGJORT stand. Modtageren
(grundejerforeningen) - af de udlånte effekter afgør alene om tingene er i  orden. Der vil dog
altid være mulighed for at låneren selv bringer tingene i orden, hvis vedkommende selv ønsker
dette.

Lene Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf.: 86 29 36 20

NB! Udlån/leje af borde-stole og telt er kun for medlemmer af Grundejerforeningen
"VÆNGERNE", og kun til brug i foreningens område.

Indhold:
side 2. Bestyrelsen
side 3. Regnskab
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Fastelavnsfesten side 4

Generalforsamling se side 5 - 15



Kontingentindbetaling.
Omkring 85% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengeinstituternes
betalingsservice (PBS).
Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk til
grundejerforeningen på  sidste betalingsdato. Herved undgås for sent indbetaling, der medfører
ekstra arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager.
Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pengeinstitut.
Kurt Hansted

Ansvarsområde 3.
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

Ansvarsområde 2.
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591
Tlf.: 86 29 17 37

Ansvarsområde 1.
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf.: 86 29 36 20

Bestyrelsen
Efter den ordinære generalforsamlingen den 29. marts 2001 har bestyrelsen konstitueret sig
således:

Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

Formand:
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf.: 86 29 64 80
schriver@oncable.dk

Bestyrelsen            og dens opgaver:
Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt koordinerer
de øvrige arbejdsgruppers arbejde.

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær, fører foreningens protokol.

Ansvarsområde 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og
fællesarealer, der er tilskødet grundejerforeningen.

Ansvarsområde 1 - NÆSTFORMAND, der samtidig giver vejled-
ning, hvad der angår forholdet mellem den enkelte grundejer og
myndighederne.

Ansvarsområde 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger
festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art.

Sekretær:
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.: 86 72 03 37

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf.: 86 29 09 71
e-mail:
dreier@oncable.dk

2. Suppleant:
Vakant

1. Suppleant:
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 125
Tlf.: 86 29 32 67

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

Bestyrelsen

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf. 86 29 39 37

Formand
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf. 86 29 64 80

Ansvarsområde 4
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf. 86 29 09 71

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591
Tlf. 86 29 17 37

Ansvarsområde 3
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf. 86 29 36 20

2. Suppleant
Vakant

1.   Suppleant
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175
Tlf. 86 29 32 67

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86  72 03 37

vakant
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Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK

TRANBJERGTRANBJERGTRANBJERGTRANBJERGTRANBJERG
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J
Tlf. 86 29 07 11

Vidste du

at 30 % af vores kunder finder deres nye bolig i udstillingen i Center
Syd.

at 10 % af vores kunder finder deres nye bolig på TeVefonen eller på
Internet.

at vi ofte sælger boligen via vores køberkartotek - dvs. uden
annoncering og med færre omkostninger for sælger.

Spørg home når du skal sælge din
bolig.
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Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af
VÆNGERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og afløb på parcellen.

Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383

Hvor udstyret også skal afleveres efter endt brug.

Nærgenbrugspladsen på  Birkegårdsvej  4. i Hasselager
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:

Mandag til fredagkl. 11.00 - 18.00
Lørdage - 10.00 - 14.30
Søndage - 10.00 - 14.30
Helligdage - 10.00 - 14.30

1. maj og Grundlovsdag - Almindelig åbningstid (afhængig af
ugedag)

Fra 1. oktober til 31. marts holdes lukket om søndagen.
Endvidere er der lukket juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaf-
tensdag og 1. nytårsdag.

Forstoppelse ?
4 17

Kattedronninger og Kattekonger 2002

Dronning Konge

0-5 år Christina Hansen Jonas Riddersholm
Jegstrupvænget 177 Jegstrupvænget 299

6-8 år Mikkel Ryan Jamie Winter Nilsson
Jegstrupvænget 297 Skovgårdsvænget 156

9-14 år Savannah Lisa Ellan Jannich Riddersholm
Jegstrupvænget 297 Jegstrupvænget 299

Voksen Jens Peter Sørensen Jim Winter
Skovgårdsvænget 358 Skovgårdsvænget 156

Udklædning Pernille Nicolaisen Rikke Hvilsted
Jegstrupvænget 183 Jegstrupvænget 636

FASTELAVNSFESTEN

Årets fest blev en succes.

Der var tilmeldt 42 børn, og det er en fremgang på ti børn i forhold til sidste år.
Næsten alle børn var udklædt, lige fra de mindste der knapt kunne gå til de største, og det var
fantastisk hvad der var blevet lavet.
Der var: Prinsesser, klovne, bokser, babyer, robotter, kineserpige o.s.v. FLOT
Tøndeslagningen var delt op i tre aldersgrupper, og det skulle vise sig at de 9-14 årige
virkelig kom på arbejde. I næsten en time slog de løs på tønden før at det lykkes dem, at
besejre det, som efterhånden for flere af dem, var blevet noget man virkelig hadede.
Efter at de voksne havde smadret deres tønde, var det tid til kåring af konger og
dronninger, samt af de to bedst udklædte børn.
Og det viste sig at nogle familier tog sig af flere kåringer.
Til sidst vil jeg sige tak for hjælpen, til de voksne der hjalp med at passe tønderne, og
kigge efter børnene under tøndeslagningen.
Vi ses i 2003 til en ny omgang, og gerne endnu flere deltagere.

Med venlig hilsen

Jan Smidstrup
Ansvarsområde 3



GENERALFORSAMLING
Grundejerforeningen Vængernes generalforsamling
Torsdag den 21. marts 2002, kl. 19.30 - Tranbjerg Lokalcenter

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (se side 6.)
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber.
4. Godkendelse af revisor for det kommende år.

Bestyrelsen foreslår:
PricewaterhouseCoopers
Nobelparken, Århus

5. Indkomne forslag (se side 15.)
6. Budget for det komår.
7. Fastlæggelse af  kontingent for det kommende år.
8. Valg til bestyrelsen.

a. Formand Niels Schriver (modtager genvalg).
b. 2 bestyrelsesmedlemmer:

Knud Dreier (modtager genvalg)
Jan Smidstrup (modtager genvalg)

9. Valg af  2 suppleanter.
Niels Risager

10. Eventuelt.

Indkomne forslag
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Elektronisk betaling skal foregå i et system via foreningens bank, der kan håndtere
dobbelt fuldmagter efter de bestemmelser der er omtalt i §10, stk. 6.

Nuværende pkt. a: Beløb indtil 1.000 kr. kan udbetales kontant af kassereren mod kvittering.
UDGÅR.

Forslag D:

§ 10. Foreningens midler.
Pkt. B. Midlernes sikring – stk. 9 ændres til:
Kassereren har udelukkende en kassebeholdning i forbindelse med arrangementer. Dog
højst 3 bankdage før og 5 bankdage efter et arrangement.
Foreningens checkhæfte opbevares forsvarligt aflåst hos kassereren.

Nuværende ordlyd:
Kasserens kassebeholdning må ikke overskride 3.000 kr. i kontanter, og foreningens
checkhæfte opbevares forsvarligt aflåst hos kassereren.

Forslag E:

§ 10. Foreningens midler.
Pkt. B. Midlernes sikring – stk. 15 ændres til:
Alle foreningens, bilag og balance skal til enhver tid fremlægges på forlangende, til eftersyn
for samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende ordlyd:
Revisoren forpligtes til at foretage mindst et årligt tilfældigt kasseeftersyn, og alle foreningens
konti, regnskabsbøger og bilag skal til enhver tid fremlægges til eftersyn for samtlige
bestyrelsesmedlemmer.

N.B. Forslagene B, C, D og E skal ses som ét samlet forslag, der vil blive sat samlet til
afstemning.

Begrundelse for forslagene kan læses i beretningen.

På bestyrelsens vegne
Niels Jørgen Schriver

Beretning for Grundejerforeningen Vængerne.
Perioden 30.03.01 – 21.03.02

Denne beretning for Grundejerforeningen Vængerne omtaler de væsentligste ting fra året,
der er gået. Den vil blive suppleret med en mundtlig beretning på generalforsamlingen.

Veje og grønne områder:

Veje:
Bestyrelsen har i septembernummeret af ”Vængerne” gjort opmærksom på reglerne for
lastbilparkering, idet der stadig er klager over lastbiler, der bliver parkeret i området.
Der er stadig enkelte, der ikke overholder parkeringsforbudet fra kl. 18.00 – 06.00 på
hverdage, og på søn- og helligdage hele dagen.
Oversigtsforholdene og de smalle veje er ikke til parkering af køretøjer over 3500 kg.
Vi må endnu en gang gøre opmærksom på, at det er lastbilparkeringspladserne på Orholt
Alle og Skovgårdsvænget, der skal benyttes ved lastbilparkering i omtalte tidsrum.

De smalle veje gør, at der også parkeres på fortovene. Fortovene kan ikke holde til, at der
bliver parkeret på dem, hvorfor vi gør opmærksom på, at det er forbudt for såvel last- som
personbiler at parkere på fortovet.

Fortov:
Vi har i perioden udskiftet fortovsfliser på Jegstrupvænget

Fra nr. 247 til nr. 265 I alt   89 m2

Fra nr. 369 til nr. 391 I alt   79 m2

Fra nr. 393 til nr. 405 I alt  117m2

I alt 285 m2 fortovsfliser til en samlet pris på 103.300 kr.
Vi havde håbet på, at vi var kommet i gang med fortovene på Skovgårdsvænget i perioden.
Efter på ny at have gennemgået fortovene på Jegstrupvænget kunne vi se, at pengene end
ikke kunne række til at færdiggøre Jegstrupvænget; der mangler vi stadig at renovere ca.
90 m2 fortov.
Vi har i 2002 afsat 100.000 kr. på budgettet til renovering af fortove, og vil så færdigøre
Jegstrupvænget og starte udskiftningen af fortovsfliser på Skovgårdsvænget. Vi forventer
at være færdig med at renovere fortove i 2003.

Legepladser:
På vores  6 legepladser har vi fjernet rutschebanerne og et enkelt vippedyr. Legeredskaberne
var alle så medtagne, at de var blevet farlige at benytte. Der er derudover udskiftet en
overligger på et gyngestativ samt lavet diverse flisereparationer. Der er i alt brugt knap
11.000 kr. på legepladserne i perioden.
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Legepladserne bliver jævnligt efterset, så
legeredskaberne kan kasseres eller
repareres og ulykker undgås. Vi vil stadig
opfordre brugerne af legepladserne til at
kontakte bestyrelsen, hvis de opdager fejl
på legeredskaberne
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen
foreslå, at der bliver indkøbt og opsat 6
nye combi-tårne med  rutschebane til en
samlet pris på 120.000 kr. ( Se indkomne
forslag )

Beplantning / hække:
Tingstedet, der ligger midt i det grønne område mellem vængerne, er blevet beskåret og
genbeplantet.
Ammetræerne er blevet fældet og den hasselbeplantning, der skulle have præget området, er
for en stor del gået ud. Derfor er der plantet 230 nye hasselbuske.
Beskæring / genbeplantning  har kostet 26.000 kr.
Der er derudover beskåret ved den integrerede daginstitutions parkeringsplads, pris 8.100 kr.
Der har været henvendelser fra beboere,  der har gjort opmærksom på, at der er træer i
fællesarealerne, der er blevet så store, at de skygger i haverne. Der er i budgettet for det
kommende år afsat penge til fældning af 11 træer, så flere kan få glæde af solen.
Vi har fået udarbejdet et beskærings-katalog for fællesarealerne, således at vi kender udgifterne
til beskæring for de næste 4 - 5 år. Den samlede pris er på 236.000 kr. (2002 kroner).

ARRANGEMENTER

Sct. Hans fest:
Årets Sct. Hans fest blev igen et stort tilløbsstykke. Det gode vejr havde fået mange til at
bruge denne lørdag aften til at fejre Sct. Hans .
Creedence Clearwater Review stod for hovedunderholdningen.  I teltene spillede Jim & Jeff.
For børnene var der mulighed for bagning af snobrød, hvilket mange benyttede sig af.
Der var også mulighed for at købe pølser - is - slik - øl og vand.
Da bålet var ved at brænde ud  blev aftenen afsluttet med festfyrværkeri.

I år 2002 spiller Charlie Dee. Vi håber naturligvis på, at det atter bliver en god og velbesøgt
Sct. Hans Fest.
I forbindelse med afholdelsen af Sct. Hans-arrangementet kunne vi godt bruge noget ekstra
arbejdskraft.  Skulle der være nogle grundejere, der har lyst til at deltage med enten opstilling
eller nedtagning af telte eller f.eks. salg af øl og vand under arrangementet kan I henvende jer
til bestyrelsesmedlem Jan Smidstrup tlf. 86 29 04 67.
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Indkomne forslag:

Forslag til grundejerforeningen Vængernes generalforsamling D. 21-03-02

Indkøb:
Bestyrelsen foreslår, at vi indkøber og opstiller 6 stk. combi-tårne med rutschebaner til
foreningens legepladser til en pris på 120.000 kr. Indkøbet afskrives regnskabsmæssig over
4 år.

Vedtægtsændringer:

Forslag A:

§ 7. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1, pkt. 7 ændres til:
Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør, som påser, at de for foreningen nødvendige
oplysninger tilgår medlemmerne mindst tre gange årligt.
Ovennævnte nyhedsformidling ……………

Nuværende ordlyd:
Ansvarshavende redaktør, som påser, at de for foreningen nødvendige oplysninger tilgår
medlemmerne mindst fire gange årligt.

Forslag B:

§ 10. Foreningens midler.
Pkt. B. Midlernes sikring – stk. 6 ændres til:
Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut, som tegnes af formand og kasserer
i fællesskab, eller af en af de forannævnte plus to øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Betaling fra foreningens bankkonto kan foregå elektronisk, hvis betalingssystemet er
godkendt af foreningens revisor og i øvrigt opfylder foreningens krav om fuldmagt.
Elektronisk betaling kan udelukkende gennemføres af formand og kasserer i fællesskab.

Nuværende ordlyd:
Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut, som tegnes af formand og kasserer
i fællesskab, eller af en af de forannævnte plus to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forslag C:

§ 10. Foreningens midler.
Pkt. B. Midlernes sikring – stk. 8 Udbetaling kan ske efter følgende retningslinier:

Nyt pkt. a:



Juletræsfest:
Den traditionelle juletræsfest måtte desværre aflyses, da der var for få tilmeldte. Kun 20 børn
var tilmeldt, heraf kun 10 fra Vængerne
Aflysningen af juletræsfesten betød, at en mangeårig tradition blev brudt. Der har nemlig
været afholdt juletræsfester siden 1979. Bestyrelsen tror, at det bliver svært at afholde
juletræsfest i fremtiden. Vi mener, at den lave tilmelding betyder, at det ikke er et sådant
arrangement, der er brug for.

Alle grundejerforeningens arrangementer har i mange år været afholdt i samarbejde med
grundejerforeningen Ejerlauget. De har fra i år besluttet, at de kun ønsker at deltage i Sct.
Hans festen. Denne beslutning gør det endnu vigtigere, at de der mener, at der er brug for
arrangementer i en forening som vores, også deltager.

Fastelavn:
Fastelavn blev traditionen tro holdt indendørs på Grønløkkeskolen. Der måtte to løbesedler
til for at samle 43 børn til tøndeslagning. Sidste år, hvor grundejerforeningen Ejerlauget var
medarrangør, deltog der 50 børn, så vi synes, at deltagelsen i år var tilfredsstillende.
Det blev en festlig formiddag med tøndeslagning for børn og voksne - kåring af kattekonger
og dronninger. Der var også  præmier til de mest fantasifuldt udklædte

Bladet / Information
Grundejerforeningens blad Vængerne udkommer 4 gange årligt.
Bestyrelsen har vurderet, at mængden af indlæg der tilgår bladet fra bestyrelsen og fra
beboere er af en sådan størrelse, at ét nummer kan udgå, så Vængerne kun udkommer 3
gange årligt.
Antallet af de gange, hvor der skal tilgå information til medlemmerne er omtalt i vedtægterne,
så denne ændringen kræver en vedtægtsændring (se indkomne forslag ).

Foreningens hjemmeside er gjort permanent og har derfor fået eget domæne og ny adresse
( http://www.vaengerne.dk ) Udgifterne til hjemmesiden er budgetteret til 4.000 kr.
Fast indhold vil være seneste godkendte regnskab, foreningens vedtægter og deklaration
for området.

Foreningens midler
Foreningen har ingen kassebeholdning, idet vi benytter girobank og PC-bank. Det betyder,
at revisoren ikke foretager et årligt kasseeftersyn. Vores vedtægter er derfor på dette punkt
ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Vi har holdt møde med vores revisor. For at få en
optimal sikkerhed i forbindelse med elektronisk betaling, gav revisoren os det råd, at vi skulle
indføre Unitel, der er PC-banks erhvervsløsning. Programmet kan håndtere dobbelte
fuldmagter, Forslagene til vedtægtsændringer kan ses under indkomne forslag.

Dette var den skriftlige beretning, som vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.

Niels Jørgen Schriver

Resultatopgørelse for Vejfonden
2001 2000 Budget 2001 Budget 2002

Renter og aktieudbytte 14.535 14.129 10.000 8.000
Overført fra
grundejerforeningen 109.000 100.825 109.000 109.000
Kursregulering, aktier 0 13.628 0 0
Opkørsler 2 16 0 0
Diverse indtægter 890 0 0 0

Indtægter 124.427 128.598 119.000 117.000

Forbrugt til vedligeholdelse 123.594 107.720 143.875 130.000
Kursregulering, aktier 11.494 0 0 0
Administration 234 190 500 500

Omkostninger 135.322 107.910 144.375 130.500

Årets resultat (10.895) 20.688 (25.375) (13.500)

Balance for Vejfonden
2001 2000

Aktiver

Bankindestående 300.342 298.305
Aftalekonto 57.875 56.188
Aktier, Nordea, 635 stk. 27.946 39.440

Aktiver i alt 386.163 393.933

Passiver

Saldo, primo 393.933 373.245
Årets resultat (10.895) 20.688

Egenkapital 383.038 393.933

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.125 0

Kortfristet gæld 3.125 0

Gæld 3.125 0

Passiver i alt 386.163 393.933
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Balance for Grundejerforeningen
2001 2000

Aktiver

Giroindestående 56.516 38.894
Bankindestående 274.698 219.147
Tilgodehavende beløb 670 3.196
Restancer 2.000 6.776

Omsætningsaktiver 333.884 268.013

Aktiver i alt 333.884 268.013

Passiver

Saldo, primo 259.289 219.075
Årets resultat 30.930 40.214

Egenkapital 290.219 259.289

Leverandører af varer og tjenesteydelser 43.665 8.724

Kortfristet gæld 43.665 8.724

Gæld 43.665 8.724

Passiver i alt 333.884 268.013



Regnskabsberetning

Hermed aflægges årsregnskab et for 2001 for Grundejerforeningen Vængerne og for Vejfonden.

Årsregnskabet indeholder efter vores opfattelse alle de nødvendige oplysninger til bedømmelse af
foreningens drift i 2001 og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2001.

Med hensyn til kommentarer til årsregnskaberne og til foreningens aktiviteter i øvrigt henvises til den
skriftlige beretning i bladet Vængerne nr. 1 2002 samt den aflagte beretning på generalfor samlingen.

Tranbjerg, den 12. februar 2002

Niels Jørgen Schriver
(formand)

Kurt Hansted Marianne Depenau Jan Smidstrup
(kasserer) (sekretær)

Knud Dreier Lene Christina Møller Gert Gammelgaard

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den        /       2002.

Dirigent

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Grundejerforeningen Vængerne samt
for Vejfonden.

Den udførte revision

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsbestemmelser
med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller
mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget
og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi
har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige
skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.
Budgetterne er udarbejdet af bestyrelsen og er ikke omfattet af vores revision.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,
og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Århus, den 12. februar 2002
PricewaterhouseCoopers

Ejgil Jensen
statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen
2001 2000 Budget 2001 Budget 2002

Kontingenter 545.000 504.125 545.000 545.000
Overført til Vejfonden (109.000) (100.825) (109.000) (109.000)
Nettorenteindtægter 8.535 7.163 4.500 4.500
Annoncer 2.610 3.210 3.000 2.500
Teltleje 700 2.500 1.000 1.000
Udlejning borde/stole 500 1.150 1.000 1.000
Diverse indtægter 412 0 500 500

Indtægter 448.757 417.323 446.000 445.500

Bestyrelseshonorarer 10.000 10.000 10.000 5.000
Kontorhold og lokaleleje 14.816 9.234 11.000 11.000
UNItel og Internet 0 0 0 5.000
PBS-udgifter 8.514 7.735 9.000 9.000
Vedligeholdelse af inventar 0 6.989 8.000 3.000
Revision og advokatbistand 16.000 11.250 16.000 16.000
Bestyrelsesudgifter og -møder 39.361 39.585 40.000 40.000
Inkassoomkostninger 0 0 4.000 4.000
Repræsentation 121 0 1.000 1.000
Forsikring 2.786 3.888 5.000 4.000
Generalforsamling 2.943 2.873 4.000 4.000
Tab på restancer 0 75 1.000 1.000
Diverse udgifter 156 375 1.000 1.000

Administrationsomkostninger 94.697 92.004 110.000 104.000

Vedligeh. grønt område, fast 167.125 161.544 167.125 172.125
Vedligeh. grønt område, løst 42.500 18.306 40.000 40.000
Vedligeholdelse sti system 22.029 18.656 20.000 20.500
Vedligeholdelse legefaciliteter 10.938 19.498 11.000 41.000
Vandforbrug 316 308 1.000 1.000
Snerydning 46.418 14.536 35.000 35.000
Medlemsarrangementer 15.441 27.232 27.500 22.500
Bladdrift 18.363 25.025 18.000 15.000
Hjemmeside 0 0 0 4.000

Øvrige driftsomkostninger 323.130 285.105 319.625 351.125

Resultat 30.930 40.214 16.375 (9.625)
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