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Den ordinære generalforsamling afholdes 
d. 21. februar 2011 kl. 19.00 – 22.00 på Lokalcentret Fuglebakken.

Punkt 1. Ankomst og uddeling af stemmesedler

Punkt 2. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 Velkomst 
 Valg af dirigent
 
 Formandens beretning
 
 Fremlæggelse af regnskab for 2010
 
 Indkomne forslag  skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen,   
 altså senest d. 31. januar 2011

 Budget for 2011 og 2012
 Fastsættelse af kontingent for 2012
 
 Valg til bestyrelsen 
 i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. 

På valg er:
Bestyrelsen: 
Trine Grove, 
Steen Borregaard, 
Tove Thomassen 
Suppleant: 
Nicholai Hindrichsen (modtager ikke genvalg)
Revisor: 
Jan Rasmussen - 
Revisorsuppleant: 
Lise Hansen 

       Eventuelt

Materiale fra den ordinære generalforsamling 2010 samt den ekstraordinære generalforsamling af-
holdt d. 18. maj er udsendt med tidligere numre af bladet. 
I forbindelse med afviklingen af den ordinære generalforsamlingen vil der blive serveret et let trakte-
ment.

Tilmelding skal ske til:
Trine Grove,        
Nattergalevej 22, 
Tlf. 86 101768 
mail: trine.grove@gmail.com
Tove Thomassen, 
Nattergalevej 15, 
Tlf. 86 169005 
mail: aarhusseashop@mail.dk
Vel mødt                Trine Grove 

Generalforsamling 2011
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Formandens beretning
Bestyrelsen 2010

   
   Bestyrelsesåret 2010 fik en forsinket start, da det ikke viste sig muligt at finde kandi-  
              dater til alle bestyrelsesposter på generalforsamlingen d. 23. februar 2010.   
   Dette affødte en ekstraordinær   generalforsamling d. 18. maj 2010, hvor de ledige  
   pladser i bestyrelsen kunne besættes.
Der blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde onsdag d. 26. maj 2010. Her blev posterne fordelt, som det 
fremgår af medlemsbladet nr. 2/2010.
Også i 2010 valgte vi at opdele bestyrelsens arbejde i 3 arbejdsområder: 

Organisatorisk arbejde
Bestyrelsen generelt  Trine Grove/Tove Thomassen
Økonomi   Tove Thomassen/Steen Borregaard

Visuelt miljø
Vej/kloak   Morten H. Pedersen/Trine Grove
Snerydning   Louis Nilsson

Sociale relationer
Kommunikation   Steen Borregaard/Trine Grove
Hjemmesiden   Morten H. Pedersen/Nikolai Hindrichsen
Arrangementer   Tove Thomassen/Morten H. Pedersen
Nye medlemmer  Tove Thomassen

Vi har bibeholdt den overordnede organisering fra tidligere bestyrelsesår, da vi har gode erfaringer med den. 
Dels dækker den på en let og overskuelig måde de arbejdsområder, vi som grundejerforening har ansvar for, 
dels giver det en god, gennemgående struktur til bestyrelsesmøderne.
Nedenfor følger en status for de enkelte områder.

Organisatorisk arbejde
Bestyrelsen
Bestyrelsesarbejdet generelt
Det blev afholdt 6 bestyrelsesmøder i bestyrelsesåret 2010.
Nye fokusområder
Som beskrevet i bladet nr. 2/2010 valgte bestyrelsen to fokusområder for bestyrelsesarbejdet i 2010.
· Kommunikation: 
Målet var at komme et skridt længere i at benytte elektronisk kommunikation med anvendelse af e-mails samt 
at få den nye hjemmeside endeligt lanceret. Desværre er vi ikke nået helt så langt med dette, som vi havde 
håbet, men arbejdet er fortsat i gang og forventes at blive fortsat i det nye bestyrelsesår.
· Sociale relationer: 
Bestyrelsen ønskede at afprøve muligheden for at udvide tilbuddet af sociale arrangementer i foreningens regi. 
Første forsøg blev gjort med Bike & Run arrangementet i september, hvilket har givet positive tilbagemeldinger.  

Nabohøringer
Der har i 2010 været to sager vedr. dispensation fra Byplanvedtægt nr. 13. Disse er behandlet i henhold til 
bestyrelsens generelle holdning i sådanne sager, at vi som forening ikke har indsigelser, såfremt de berørte 
naboer er indforstået med en dispensation.

Inddragelse af grundejerforeningen i øvrige sager
Den store hussalgsaktivitet i området har endnu engang henledt opmærksomheden på problemstillingen med 
ombygning af enfamilieshuse til udlejningsejendomme med flere lejligheder. Der holdes løbende øje med situa-
tionen, men så længe en ombygning sker inden for lovens rammer, er vore sanktionsmuligheder begrænsede.
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Økonomi
Regnskab for 2010 samt budget for 2011 og 2012 findes andet steds i bladet. Sidste år gik vi fra at udarbejde 
3-årsbudgetter for i stedet at fokusere på at gøre budgetterne mere realistiske, hvor der løbende kan tages 
højde for de afvigelser, som vi oplever. 

Visuelt miljø

Vej/kloak
Vi har fastholdt det vedligeholdelsesniveau, der er blevet besluttet på tidligere generalforsamlinger, og vi har i 
den forløbne periode overvåget veje og kloakker for at sætte ind med vedligeholdelse, når det var nødvendigt.
Dertil blev der ved vejsynet 2010 noteret et antal reparationer på niveau med de foregående år:

Vejnavn Store reparationer Mellem rep. Små reparationer Reparationer i alt
 Drosselvej 1 2 2 5

 Svalevej 1 4 9 14
 Fasanvej 4 6 6 16
 Duevej 0 0 0 0

 Ørnevej 0 0 1 1
 Solsortevej 0 0 3 3
 Vagtelvej 1 4 6 11

 Nattergalevej 2 4 9 15

 Blåmejsevej 2 4 4 10
 Tornskadevej 2 5 7 14
 Falkevej 3 1 5 9
     I alt 16 30 52 98

Dertil blev følgende sager noteret ved vejsynet:

Sagen Situationen
 Slidlag, Fasanvej 15 Der er ikke lagt slidlag på en reparation

 Slidlag, Fasanvej 7 Der er ikke lagt slidlag på en reparation

 Duevej/Fuglesangs Alle
Asfalt på brosten langs fortovskanten skrælles af for at bringe over-
fladen på niveau med afløb

 Kloak, Vagtelvej 21 Der er hul ved kloaken

 Kloak, Nattergalevej 41 Der er hul ved kloaken

 Duevej/Fuglesangs Alle På overkørslen fra Fuglesangs Alle til Duevej er der ikke lagt rødt lag

Bestyrelsen valgte dog i år at indlede et forsøg med reperation hvert 2.år frem for hvert år, hvor vi vil under-
søge, om det vil være muligt. Dette afspejles i budgetterne for 2011 og 2012. 
Vi vil i denne forbindelse meget gerne høre grundejernes mening, om den udsatte reparation har været til 
gene, eller om niveauet har været acceptabelt.

Snerydning
Også i denne vinter har vi haft lange perioder med sne. Profilen på vejene betyder, at det ikke er muligt for sne-
rydningsfirmaet at skrabe helt i bund, hvilket gav vejene et lag af fastkørt sne. Det er dog bestyrelsens indtryk, 
at snerydningen generelt har været på et acceptabelt niveau, og at ingen grundejere har været forhindret i at 
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komme frem. Vi har da heller ikke modtaget henvendelser fra Postvæsnet eller fra Renovationen. Vi har løbende 
fået henvendelser fra grundejere vedr. snerydningen, og vi har så vidt muligt efterkommet de ønsker, vi har fået.
De største gener blev oplevet i perioderne med tø, hvor den fastkørte sne gjorde, at vejene blev dækket af et 
lag is. I den forbindelse overvejede vi at anvende bestyrelsens ret til i undtagelsesvist at udføre glatførebekæm-
pelse, men efter råd fra snerydningsfirmaet, blev dette opgivet, da de ikke vurderede, at det ville have den 
ønskede effekt vejrforholdene taget i betragtning.

Visuelt miljø generelt
Siden sidste generalforsamling er parkeringsforbud på hverdage mellem kl. 10 og 14 blevet udvidet yderligere 
på Drosselvej. Bestyrelsen følger situationen løbende, og det er vores indtryk, at skiltningen har haft en vis ef-
fekt, men vi ser fortsat frem til, at Handelshøjskolen kan tage den nye parkeringskælder i brug i 2012. Dertil 
kan den forestående omstrukturering på Aarhus Universitet give store ændringer, men vi får se.

Der er fortsat afsat kr. 20.000 i dette års budget til eventuelle andre tiltag til trafikdæmpning, men indtil videre 
har ingen rettet henvendelse til bestyrelsen med konkrete forslag. I 2012 har vi derfor nedskrevet budgetposten 
til kr. 2.000, men bestyrelsens grundholdning er fortsat, at der fra foreningens side bakkes op om lignende 
tiltag fra kvarterets grundejere, hvad end det vedrører parkeringsforhold eller trafikdæmpning, men det skal 
atter understreges, at det er op til grundejerne på de enkelte vejstrækninger at nå til enighed om de ønskede 
ændringer.

Sociale relationer

Kommunikation
Bladet
Der er i perioden udgivet 2 blade samt udsendt materiale i relation til den ekstraordinære generalforsamling 
2011 samt til generalforsamlingen 2011.
Bestyrelsen vil gerne minde om, at bladet står til fuld rådighed som kommunikationsmiddel for alle grundejere. 
Årets deadlines samt planlagte udgivelsesdatoer fremgår af kalenderen bagerst i bladet, men det er altid en 
god ide at varsle bestyrelsen 1-2 uger i forvejen, såfremt man ønsker at indsende et bidrag af hensyn til plan-
lægningen. 

Nyt design
Som beskrevet i bladet nr. 3/2010 har foreningen fået flot nyt design til brevhoved mv. 
Desværre har det trukket ud med at få den nye hjemmeside fuldt opdateret, men i skrivende stund er der tiltag i 
gang for at få det bragt i orden, så den nye hjemmeside kan tages fuldt i brug.

E-mails
Det er fortsat bestyrelsens ønske i højere grad at anvende e-mails i kommunikationen, men dette vil ske i en 
koordineret indsats med foreningens nye hjemmeside. En forudsætning for, at vi kan lykkes med tiltaget, er, at 
vi gør en målrettet indsats for at få indsamlet e-mail-adresser på vore medlemmer. Mange grundejere har al-
lerede indsendt e-mail-adresser, men der vil være behov for en mere aktiv indsats ved, at vi går fra dør til dør i 
området.
E-mail adresser kan fortsat sendes til formanden på adressen: trine@fiber.dk. Det skal dog understreges, at de 
nye tiltag naturligvis vil ske med respekt for de grundejere, der enten ikke ønsker eller ikke har mulighed for at 
anvende e-mail. Den elektroniske kommunikationsform forventes således ikke at eliminere papirkommunikatio-
nen.

Bogen
Der har i 2010 været et løbende salg i bogen særligt i forbindelse med lokalhistoriske arrangementer, og vi 
forventer, at der fortsat vil være et løbende salg i 2011, hvilket også fremgår af budgettet for i år.
Regnskabsmæssigt har lagerbeholdningen af bogen været bogført under foreningens aktiver. Dette ønsker vi 
dog at ændre i 2012, hvor bestyrelsen foreslår at den resterende lagerbeholdning afskrives. Efterfølgende salg 
vil således kunne bogføres med fuld indtægt.
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Arrangementer
fastelavn
Vores fastelavnsfest var også i 2010 vores største arrangement med stor opbakning fra kvarterets beboere i alle 
aldre. Tak til alle, der gav en hånd med i forberedelserne og til alle deltagerne. Som man kan se af billederne i 
bladet nr. 2/2010, var det også i 2010 et festligt arrangement, det kolde vintervejr til trods.
I skrivende stund er forberedelserne til fastelavnsfesten 2011 i fuld gang, men vi har i år en særlig udfordring 
med at skaffe hjælpende hænder, da vores faste planlægger Tove har måttet melde fra i år. Bestyrelsen vil derfor 
gerne opfordre alle interesserede i at henvende sig til bestyrelsen snarest muligt, så vi også i år kan få afviklet 
det traditionsrige arrangement. 

Bike & Run Stafetten
Som noget nyt blev der i år arrangeret deltagelse i Bike & Run Stafetten. Til trods for at vi var en smule sent ude 
med annonceringen lykkedes det at stille med tre hold. Det blev en god og hyggelig dag, hvor det holdt tørvejr, 
om end blæsten var lidt en udfordring for de deltagende cyklister. Se mere i bladet nr. 3/2010.
Ud over de deltagende grundejere fik vi positive tilbagemeldinger fra flere grundejere med forhåndstilkendegi-
velse på deltagelse i 2011, så vi vil arbejde på at gentage arrangementet i år.

Nye medlemmer
Der har i 2010 været en stor udskiftning i kvarteret med hele 20 huse sat til salg.
Vi fortsætter den gode tradition med at byde nye grundejere velkomne i kvarteret, hvor et bestyrelsesmedlem 
afleverer et velkomstbrev og informerer om kvarteret og foreningen. For at sikre en god service til nye medlem-
mer opfordrer vi til, at grundejerne meddeler de ansvarlige i bestyrelsen, når der kommer nye beboere til. 

Bestyrelsen 2011
Vi vil opfordre alle interesserede grundejere til at stille op til bestyrelsen eller som suppleant. Der er i år valg til 
3 bestyrelsesposter samt en suppleantpost.
Som en bestyrelse baseret på frivilligt arbejde råder vi over begrænsede ressourcer, især i form af tid. Dertil er 
der arbejdsområder, hvor vi kan mangle faglige kompetencer. Det er derfor vigtigt for kvaliteten af det udførte 
arbejde, at vi også i fremtiden har mulighed for at trække på de mange gode og dygtige grundejere, som 
findes i vores kvarter. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at interesserede grundejere melder sig til at give en hånd 
med på de igangværende og kommende arbejdsopgaver.
Skulle man have fået lyst til at melde sig under fanerne, eller hvis man gerne vil have yderligere information, er man meget 
velkommen til at rette henvendelse til formanden pr. mail på trine@fiber.dk eller pr. telefon på 86 10 17 68.

Afslutning
Afslutningsvist vil jeg gerne takke bestyrelsen for vel udført arbejde i bestyrelsesåret 2010 den forsinkede start på bestyrel-
sesåret til trods. Dertil vil jeg gerne takke grundejerne for deres opbakning til vores arbejde.
Vi glæder os til arbejdet i bestyrelsesåret 2011.
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Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen 2011
Forslag 1: Ændring af vedtægternes §5

Ved generalforsamlingen 2010 var det ikke muligt at finde nok kandidater til de ledige bestyrelsesposter, 
hvilket betød, at der måtte afholdes en ekstraordinær generalforsamling i maj, hvor en fuldtallig bestyrelse 
kunne vælges. Den ekstraordinære generalforsamling var nødvendiggjort af første del af vedtægternes §5:
                                         ”§5 Foreningens bestyrelse skal bestå af 7 medlemmer… ”

Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af gene-
ralforsamlingen vedtagne beslutninger. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år. Der afgår henholdsvis 4 og 
3 medlemmer hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Til bestyrelsen vælges 2 
suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanterne vælges for 2 år af gangen. Indtræder en 
suppleant i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger suppleanten bestyrelsesmedlemmets valgperiode.
Foreningen har 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år af gangen. En revisor og revi-
sorsuppleanten er på valg hvert år.

Bestyrelsen foreslår, at denne formulering i §5 ændres, så bestyrelsen får ret til selvsupplering uden ekstra-
ordinær generalforsamling, såfremt en lignende situation skulle opstå i fremtiden. Dog skal bestyrelsen til 
enhver tid som minimum bestå af 5 medlemmer. Skulle generalforsamlingen vælge at støtte forslaget, vil den 
fulde ordlyd af vedtægternes §5 fremover være som følger:

”§5 Foreningens bestyrelse skal bestå minimum 5 og op til 7 medlemmer. Såfremt der ikke kan vælges en 
fuldtallig bestyrelse ved den ordinære generalforsamling, har den siddende bestyrelse ret til selvsupplering.
Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af gene-
ralforsamlingen vedtagne beslutninger. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år. Der afgår henholdsvis 4 og 
3 medlemmer hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Til bestyrelsen vælges 2 
suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanterne vælges for 2 år af gangen. Indtræder en 
suppleant i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger suppleanten bestyrelsesmedlemmets valgperiode.
Foreningen har 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år af gangen. En revisor og revi-
sorsuppleanten er på valg hvert år.”

Forslag 2: Afskrivning af lagerbeholdning af bogen i regnskabsåret 2012

Lagerbeholdningen af bogen står i regnskabet for 2010 opført under aktiver med kr. 36.011. Bestyrelsen 
foreslår, at den resterende lagerbeholdning ved udgangen af 2011 afskrives i regnskabet for 2012 under 
posten ”Udgivelse af bog”.

Orientering: Fastsættelse af kontingent for 2012

Bestyrelsen har besluttet, at udsendelse af opkrævning af kontingent fremover vil ske sammen med referatet 
fra generalforsamlingen. Dermed bliver det muligt at fastsætte årets kontingent på samme års generalfor-
samling, dvs. kontingentet for 2012 vil blive fastsat på næste års generalforsamling. Som det dog fremgår af 
budgetforslaget for 2012 lægger bestyrelsen op til, at kontingentet for vej/kloak/sne hæves fra kr. 450 til kr. 
500.
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Regnskab:
Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Regnskab Budget Regnskab

Årsregnskab  for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2010 2010 2010 2009

Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening

Resultatopgørelse

     Indtægter

Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk 79.200 0 79.200 0 66.000 0

Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 39.600 0 39.600 0 39.600

Kontingent, foreningen - frivillig 0 8.550 0 9.750 0 9.150

Renteindtægter, bank 769 329 3.400 1.700 4.073 1.762

Indtægter ved salg af bog 0 3.055 0 1.500 0 21.900

Øvrige indtægter (ejendomsmægler og gebyr) 0 5.300 0 2.500 0 3.100

                    Indtægter i alt 79.969 56.834 82.600 55.050 70.073 75.512

Omkostninger

Vej/kloak/sne

Vedligeholdelse, vej 0 0 60.000 0 76.911 0

Vedligeholdelse, kloak 21.844 0 53.000 0 0 0

Snerydning 17.809 0 8.000 0 10.000 0

Trafik/miljø 0 2.750 0 5.000 0 24.250

I alt 39.653 2.750 121.000 5.000 86.911 24.250

Arrangementer

Fastelavn 0 1.379 0 2.000 0 1.365

Travetur 0 0 0 1.500 0 498

Øvrige arrangementer 0 0 0 0 0 0

I alt 0 1.379 0 3.500 0 1.863

Kommunikation

Medlemsblad 0 15.608 0 16.000 0 16.648

Hjemmeside 0 1.095 0 2.000 0 1.095

I alt 0 16.703 0 18.000 0 17.743

Administrationsomkostninger

Kontorartikler m.v. 0 1.882 0 4.000 0 2.085

Forsikringer 0 2.295 0 2.300 0 2.224

Medlemsmapper, opdateringer 0 0 0 2.000 0 300

Regnskabsprogram 0 0 0 500 0 625

Porto og gebyrer 0 225 0 200 0 0

Bestyrelsesmøder 0 316 0 2.000 0 208

Generalforsamlingen 0 8.560 0 3.000 0 6.719

Kontingenter 0 0 0 0 0 0

Historisk udvalg 0 0 0 0 0 0

Udgivelse af bog 0 3.148 0 1.155 0 16.739

Øvrige omkostninger 0 495 0 0 0 0

I alt 0 16.921 0 15.155 0 28.900

           Omkostninger i alt 39.653 37.753 121.000 41.655 86.911 72.756

           Årets resultat 40.316 19.081 -38.400 13.395 -16.838 2.756

Balance

Aktiver

Kassebeholdning 547 5.210

Danske Bank - Budget 6.912 6.550

Danske Bank - Aftaleindskud 334.339 278.241

Danske Bank - Bogen 9.056 6.001

Lagerbeholdning af bogen 36.011 39.160

Tilgodehavende hos grundejere 0 0

Periodisering af web-hotel 0 525

Aktiver i alt 386.865 335.687

Passiver

Egenkapital, forening

Egenkapital pr. 1. januar 2010 141.045 138.289

Årets resultat 19.081 2.756

Egenkapital  pr. 31. december 2010 160.126 141.045

Egenkapital, vej/kloak/sne

Egenkapital pr. 1. januar 2010 184.642 201.480

Årets resultat 40.316 -16.838

Egenkapital  pr. 31. december 2010 224.958 184.642

Skyldige omkostninger 1.781 10.000

Passiver i alt 386.865 335.687
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Budget 2011/2012:

Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Budget Budget Regnskab Regnskab

2012 2011 2010 2009

Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk 132.000 0 118.800 0 79.200 0 66.000 0

Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 39.600 0 39.600 0 39.600 0 39.600

Kontingent, foreningen - frivillig 0 8.250 0 9.750 0 8.550 0 9.150

Renteindtægter, bank 1.000 500 3.400 1.700 769 329 4.073 1.762

Indtægter ved salg af bog 0 1.500 0 1.500 0 3.055 0 21.900

Øvrige indtægter (ejendomsmægler, annoncer og gebyr) 0 2.500 0 2.500 0 5.300 0 3.100

Indtægter i alt 133.000 52.350 122.200 55.050 79.969 56.834 70.073 75.512

Omkostninger

Vej/kloak/sne

Vedligeholdelse,  vej 10.000 0 80.000 0 0 0 76.911 0

Vedligeholdelse, kloak 50.000 0 60.000 0 21.844 0 0 0

Snerydning 10.000 0 10.000 0 17.809 0 10.000 0

Trafik/miljø 0 2.000 0 20.000 0 2.750 24.250 0

I alt 70.000 2.000 150.000 20.000 39.653 2.750 111.161 0

Arrangementer

Fastelavn 0 2.500 0 2.500 0 1.379 0 1.365

Travetur 0 1.500 0 1.500 0 0 0 498

Øvrige arrangementer 0 1.000 0 0 0 0 0 0

I alt 0 5.000 0 4.000 0 1.379 0 1.863

Kommunikation

Medlemsblad 0 10.000 0 18.000 0 15.608 0 16.648

Hjemmeside 0 5.000 0 2.000 0 1.095 0 1.095

I alt 0 15.000 0 20.000 0 16.703 0 17.743

Administrationsomkostninger

Kontorartikler m.v. 0 4.000 0 4.000 0 1.882 0 2.085

Forsikringer 0 2.300 0 2.300 0 2.295 0 2.224

Medlemsmapper, opdateringer 0 1.000 0 1.000 0 0 0 300

Regnskabsprogram 0 500 0 500 0 0 0 625

Porto og gebyrer 0 200 0 200 0 225 0 0

Bestyrelsesmøder 0 2.000 0 2.000 0 316 0 208

Generalforsamlingen 0 7.000 0 7.000 0 8.560 0 6.719

Kontingenter 0 0 0 0 0 0 0 0

Historisk udvalg 0 0 0 0 0 0 0 0

Udgivelse af bog 0 34.856 0 1.155 0 3.148 0 16.739

Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 495 0 0

I alt 0 51.856 0 18.155 0 16.921 0 28.900

        Omkostninger i alt 70.000 73.856 150.000 62.155 39.653 37.753 111.161 48.506

               Årets resultat 63.000 -21.506 -27.800 -7.105 40.316 19.081 -41.088 27.006

                   Balance

Aktiver

Kassebeholdning 547 5.210

Danske Bank - Budget 6.912 6.550

Danske Bank - Aftaleindskud 334.339 278.241

Danske Bank - Bogen 9.056 6.001

Likvider i alt 350.854 296.002

Lagerbeholdning af bogen 36.011 39.160

Periodisering af web-hotel 0 525

                   Aktiver i alt 386.865 335.687

Passiver

Egenkapital, forening

Egenkapital pr. 1. januar 2010 165.295 138.289

Overført til vej/kloak/sne 0 0

Årets resultat 19.081 27.006

Egenkapital  pr. 31. december 2010 184.376 165.295

Egenkapital, vej/kloak/sne

Egenkapital pr. 1. januar 2010 160.392 201.480

Overført fra foreningen 0 0

Årets resultat 40.316 -41.088

Egenkapital  pr. 31. december 2010 200.708 160.392

Skyldige omkostninger 1.781 10.000

              Passiver i alt 386.865 335.687 9
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Søndag den 06.03.2011  kl. 14,00 
på den grønne plads,

hjørnet af Nattergalevej og Falkevej.

Så er det nu, at alle både børn, unge og ældre skal til fastelavnsfest på den grønne plads. 
Der bliver tøndeslagning for både børn og voksne, med kåring af kattekonge og -dronning.

Endvidere skal hver deltagende familie medbringe boller til et fælles bord. 
Vi sørger for kakao, og satser igen i år på godt vejr.
Pris: 15,- kr. pr. barn   (25,-kr. pr. barn hvis Husstanden ikke er medlem)
(Der servers pølser og varm kakao mod aflevering af forud købt billet).
Billetter købes senest søndag  den 09. februar hos:

Trine Grove, Nattergalevej 22                       86 10 17 68
Ann Valsted Rasmussen, Svalevej 16                                87 44 03 75
Tina Grøn Henriksen, Fuglesangs Allé 15                        86 15 20 59
Tove Thomassen, Nattergalevej 15                                86 16 90 05

  Med Venlig hilsen. Arrangement udvalget


