ÅBRINKENS
GRUNDEJERFORENING
I
BREDE

Budget for periode 1. juni 2009 - 31. maj 2010

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 7. oktober 2009
Som dirigent:

23. august 2004

Side 2

Bestyrelsens budgetberetning og erklæring
Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2009 - 31. maj 2010.
Budgettet viser følgende hovedtal (t. kr.):

Bidrag fra grundejere.........................................................
A, B, C og D omkostninger ...............................................
Over- / underskud ..............................................................
Anvendelse af henlæggelse til varmeprojekt.....................
Aktiver i alt........................................................................
Egenkapital ........................................................................

B 2009/10
4.393
4.393
0
1.197
71
-3.658

R 2008/09
4.862
4.862
0
7.747
2.020
1.197

R 2007/08
4.279
4.279
0
916
9.180
7.619

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2009/10 er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger, der skønnes rimelige og realistiske. De indregnede forventninger til budgetperioden er efter vor opfattelse mulige at realisere, og budgettet giver således grundlag for en selvstændig bedømmelse af grundejerforeningens mulige resultat og økonomiske stilling ved budgetperiodens udløb.
Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede og de senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige.
Budgettet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brede, den 18. september 2008

I bestyrelsen:
Flemming Boysen

Torben Coster

Kirsten Bardram Jørgensen

Inge-Lis Larsen

Regnar Lykou

Torben Rahbek

Niels Trier
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Budgetforudsætninger
Bidrag fra medlemmer
Bidrag fra medlemmer er budgetteret med udgangspunkt i forventede aktiviteter for budgetåret, herunder
varmeforbrug, drift af grønne områder og administration. Det samlede bidrag for 2009/10 er opgjort således
at grundejerforeningens forventede samlede omkostninger dækkes ind.
Den gennemsnitlige omkostning pr. grundejer kan opgøres til følgende (t. kr.) :

A ........................................................................................
B, C og D...........................................................................

B 2009/10
14,5
8,3

R 2008/09
14,4
10,8

R 2007/08
12,9
9,3

I alt ....................................................................................

22,8

25,2

22,2

B, C og D bidrag indeholder opkrævning af t. kr. 1.000 til brug for afvikling af gæld optaget i forbindelse
med rørprojekt.
A-omkostninger
Varmeomkostningen for grundejerforeningen er estimeret med udgangspunkt i a contobetaling til Holte
Fjernvarme.
B, C og D omkostninger
Omkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i realiserede aktiviteter for 2008/09 og forventede
korrektioner hertil.
Omkostningerne er inflationsreguleret med 3%.
Omkostninger vedrørende varmeprojekt
Grundejerforeningen har indgået aftaler vedrørende udskiftning af varmerør til en samlet omkostning i
størrelsesorden DKK 13 mio. Omkostninger afholdes i takt med levering af ydelser og færdiggørelse af
installationer. For 2009/10 færdiggøres projektet med forventede omkostninger i størrelsesorden DKK 5,6
mio.

Side 4

Side 5

Side 6

