
Kommentarer til økonomien

Generelt

• De samlede omkostninger udgjorde 591 tkr. i 2019, hvilket er nogenlunde på niveau med 2018.

• Den samlede opsparing udgjorde 590 tkr. ved året udgang, hvilket er en stigning på 128 tkr. Det er specielt Vejfonden, der har øget den samlede opsparing. 

• Likviditeten har ligget på ca. 700 tkr. i løbet af året. Det skyldes primært opsparingen. Derudover sker indbetaling til grundejerforeningen i januar og juli mens 

mange af omkostninger først kommer senere på året. Endelig har vi endnu ikke modtaget regninger for el for 2018 og 2019 (46 tkr.).

Grundejerforening

• Opsparing på 74 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 308 tkr. og anvendt 349 tkr., hvilket giver en budgetoverskridelse på 41 tkr. Budgetoverskridelsen kan bl.a. 

henføres til reparation af en nedgravet renovationsbeholder (33 tkr.), øgede gebyrer til banken samt negativ rente på -0,75% på hele vores indestående. 

Derudover var der ikke budgetteret med Favrholm Festivalen hvilket også udgør en stor omkostning. 

• Opsparingen udgjorde 33 tkr. ved årets udgang, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til dækning af ekstraordinære poster. Men bestyrelsen har valgt at sætte 

indbetalingen til Grundejerforeningen op, da det generelle omkostningsniveau er højere.

Vejfond

• Opsparing på 297 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 136 tkr. og der er ikke anvendt noget, hvilket giver en opsparing på 433 tkr. ved årets udgang. 

• Dette niveau vurderes at være et tilstrækkeligt. Det forventes, at der over en årrække skal anvendes ca. 700 tkr. til ny belægning på P-pladserne og med det 

nuværende budget vil man have nået en opsparing på næsten 700 tkr. i 2021.

Carportfond

• Opsparing på 88 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 23 tkr. og anvendt 2 tkr., hvilket giver en opsparing på 108 tkr. ved årets udgang. 

• Dette niveau vurderes at være et tilstrækkeligt. Opsparingen skal være med til at finansiere fremtidige reparationer.

YouSee

• Ikke nogen opsparing ved årets start. Der blev indbetalt 221 tkr. og anvendt 222 tkr., hvilket giver en gæld på 1 tkr. ved årets udgang.                 

• Dette niveau vurderes at være tilstrækkeligt, idet der ikke er behov for at opbygge en opsparing til fremtidige investeringer. 

Legepladsfond

• Opsparing på 4 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 30 tkr. og anvendt 17 tkr., hvilket giver en opsparing på 16 tkr. ved årets udgang. 

• Skal over de kommende år opbygge en opsparing til finansiering af den løbende udskiftning af legepladser. De seneste udskiftninger skete i 2013 og 2015.
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