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Indkaldelse til
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Den ordinære generalforsamling afholdes d. 23. februar 2010 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
 * Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen,  
  altså senest d. 2. februar 2010)
 * Budget for 2010 og 2011
 * Fastsættelse af kontingent for 2011
 * Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. 
På valg er:
 Bestyrelsen:
  John Hermansen (modtager ikke genvalg)
  Claus Navntoft (modtager ikke genvalg)
  Ib Langå Sørensen (modtager ikke genvalg)
  Ulla Møldrup (modtager genvalg)
 Suppleant:
  Mads Hald (modtager ikke genvalg)
 Revisor:
  Svend Asmussen 
 Revisorsuppleant:
  Lise Hansen 
 * Eventuelt

Materiale fra den ordinære generalforsamling 2009 ligger på www.fuglebakkenaarhus.dk.

I forbindelse med afviklingen af den ordinære generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement.

OBS: Grundejere, der måtte have indbetalt kontingent for 2010 efter betalingsfristen d. 1. februar 
2010, bedes medbringe kvittering for indbetaling.

Tilmelding skal ske til:
 
Trine Grove, Nattergalevej 22   Tove Thomassen, Nattergalevej 15
Tlf. 86 101768     Tlf. 86 169005
mail: trine@fiber.dk     kasseren@fuglebakkenaarhus.dk

 
Vel mødt
Trine Grove (formand)



Formandens beretning
Efter sidste generalforsamling, blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde 

tirsdag d. 24. Marts 2009. Her blev posterne fordelt, 
som det fremgår af medlemsbladet nr. 2/2009.

Arbejdsopgaver 2009

Også i 2009 valgte vi at opdele bestyrelsens arbejde i 3 arbejdsområder: 

Organisatorisk arbejde
Bestyrelsen generelt   Trine Grove/John Hermansen
Økonomi    Tove Thomassen/Steen Borregaard
Visuelt miljø
Vej/kloak    Claus Navntoft/John Hermansen
Snerydning    Ib Langå Sørensen
Visuelt miljø generelt   Ulla Møldrup/John Hermansen
Sociale relationer
Kommunikation    Steen Borregaard/Trine Grove
Bogen     Claus Navntoft/John Hermansen
Hjemmesiden    Mads Hald/Nikolai Hindrichsen
Arrangementer    Tove Thomassen/John Hermansen
Nye medlemmer    Tove Thomassen

Vi har bibeholdt den overordnede organisering fra tidligere bestyrelsesår, da vi har gode erfaringer med den. Dels dæk-
ker 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 5 bestyrelsesmøder i bestyrelsesåret 2009.
Allerede fra starten af bestyrelsesåret stod det klart, at 3 af bestyrelsens mest trofaste medlemmer, John Hermansen, Claus 
Navntoft og Ib Langaa sandsynligvis ikke ønskede at genopstille i 2010. Dette kom i høj grad til at præge bestyrelsens 
arbejde 2009, da der måtte fokuseres på vidensoverdragelse især på de områder, hvor John, Claus og Ib gennem en år-
række har været bestyrelsens eksperter.
Udadtil blev overdragelsen især synliggjort af valget af ny formand for første gang i 10 år. For at sikre en så glidende 
overgang som muligt, blev John valgt som næstformand, for at han løbende kunne bistå den nye formand.

Den digitale tidsalder
Den digitale tidsalder sætter i større og større grad sit præg på bestyrelsesarbejdet. E-mails er nu den foretrukne kommu-
nikationsform – om end det endnu ikke ligger i planerne at afholde bestyrelsesmøderne via web-kamera.  
Vidensoverdragelsen i bestyrelsen valgte vi at bruge til at konsolidere og digitalisere de erfaringer, der er indsamlet gen-
nem årene. Vi har derfor oprettet et dokumentbibliotek, hvori alt lige fra foreningens vedtægter, over ekstern kommunikati-
on til skabeloner skal organiseres og gemmes, så alle i bestyrelsen har adgang til materialet. Dertil giver det en yderligere 
sikring af materialet, at det placeres på en central server frem for, at det kun findes i en enkelt kopi på et bestyrelsesmed-
lems egen pc.
Foran os står nu et større arbejde med udvælgelse af relevante, historiske dokumenter til digitalisering. Dette arbejde vil vi 
tage hul på i 2010.

Nabohøringer
Der har ikke været meget lidt aktivitet på dette område i 2009.

Stige  og trykluftsrenser
Som annonceret i forbindelse med generalforsamlingen 2009, har bestyrelsen afhændet foreningens stige, trykluftsrenser 
samt rensebånd til højestbydende.

Fibernet
Fibernettet må nu anses for at være nu fuldt etableret, og bestyrelsen har ikke kendskab til yderligere, generelle udeståen-
der. Eventuelle uregelmæssigheder forventes derfor at blive adresseret mellem NRGi Fibernet og den enkelte kunde. Skulle 
man som fibernet-kunde gøre sig erfaringer, som kunne være til gavn for andre, er man naturligvis meget velkommen til at 



benytte vores hjemmeside og bladet til at viderekommunikere dette til kvarterets øvrige fibernet-kunder.

Inddragelse af grundejerforeningen i øvrige sager
I forbindelse med den meget kedelige sag om beskydning af katte i kvarteret modtog bestyrelsen en forespørgsel fra de 
berørte grundejere. Her ønskede man bl.a., at en planlagt rundskrivelse skulle underskrives af grundejerforeningen, da 
man mente, at den derved ville have større vægt. 
Bestyrelsen havde selvsagt stor forståelse for de berørte grundejeres ønske. Imidlertid havde man den holdning, at sagen 
var mellem grundejerne og ikke som sådan en grundejerforeningssag, hvorfor vi umiddelbart ikke fandt, at vi kunne un-
derskrive en sådan rundskrivelse. Men naturligvis bakkede vi som bestyrelse fuldt op om initiativet, hvilket vi også opfor-
drede til at lade fremgå af rundskrivelsen. Dertil opfordrede vi grundejerne til at skrive et indslag i bladet, hvilket blev fulgt 
jf. blad nr. 4/2009

Økonomi
Det nye regnskabsprogram er nu taget fuldt i brug, hvilket har lettet det daglige arbejde for kassereren. Dertil har det gjort 
styringen af medlemsregisteret nemmere.
Regnskab for 2009 samt budget for 2010 og 2011 findes andet steds i bladet. Bestyrelsen har valgt i år ikke at inkludere 
det sædvanlige 3-årsbudget, hvorfor budgettet for 2012 er udeladt. Årsagen er, at der i de senere år har vist sig afvigelser, 
som har været svære at forudse. Ikke desto mindre viser disse afvigelser nogle nye tendenser, og disse har vi forsøgt at 
afspejle i 2011 budgettet. Vi vil dog gerne høste erfaringer fra 2010, før vi udarbejder et budget for 2012. 

Visuelt miljø
Vej/kloak
Vi har fastholdt de vedligeholdelsesniveau, der blev 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. Ved vejsynet i 2009 blev 
der noteret følgende:

Vejnavn Antal Store rep. Mellem rep. Små rep
Drosselvej 4 1 3
Svalevej 5 2 3
Fasanvej 10 1 1 8
Duevej 1 1
Ørnevej 1 1
Solsortevej 1 1
Vagtelvej 5 2 3
Nattergalevej 9 4 5
Blåmejsevej 18 4 14
Tornskadevej 20 4 16
Falkevej 9 2 3 4
I alt 83 5 20 58

Dertil blev følgende sager noteret ved vejsynet:

Sagen Situationen
Kloak på Nattergalevej Der er høj kant til kloakken
Duevej/Fuglesangs Alle På overkørslen fra Fuglesangs Alle til Duevej er der ikke lagt rødt lag

Hjørne af Fasanvej/Drosselvej Kommunen har ikke færdiggjort sit arbejde

Snerydning
Efter mange år med milde vintre har vi atter fået en rigtig vinter med is og sne, så snerydningsfirmaet er blevet benyttet 
hyppigere end sædvanligt. 
Desværre har de milde vintre tilsyneladende gjort, at grundejerne har glemt, hvad deres forpligtigelser er i forhold til glat-
førebekæmpelse på vejbanerne. Grundejernes manglende glatførebekæmpelse resulterede således i, at bestyrelsen fik en 
henvendelse fra Århus Renovation i forbindelse med afhentning af affald i uge 1. Her blev det indskærpet, at såfremt der 
ikke blev gjort noget for forbedre forholdene på vejbanerne, ville vi ikke få tømt vores skraldespande i kvarteret i uge 3. Vi 
valgte på den foranledning undtagelsesvis at bestille en saltning af vejene. 
Bestyrelsen ønsker dog at fastholde den nuværende formelle ansvarsfordeling for snerydning og glatførebekæmpelse mel-



lem grundejerforeningen og grundejerne, men vil samtidigt bede om generalforsamlingens opbakning til den undtagelses-
vise glatførebekæmpelse, jf. bestyrelsens forslag 3.

Visuelt miljø generelt
Her skal især nævnes tiltaget blandt grundejerne på Drosselvej og Svalevej om opsætning af parkeringsskilte. Resultatet af 
den store indsats var, at der nu er parkering forbudt på hele Svalevej samt på dele af Drosselvej på hverdage mellem kl. 
10 og 14. Forhåbentlig kan det afhjælpe de store problemer med parkerede biler, som har plaget denne del af kvarteret i 
mange år.
Bestyrelsen bakker naturligvis op om alle sådanne tiltag fra kvarterets grundejere, hvad end det vedrører parkeringsforhold 
eller trafikdæmpning. Vi vil løbende sørge for, at der er afsættes midler til, at de vedtagne foranstaltninger kan gennemfø-
res, men understreger, at det er op til grundejerne på de enkelte vejstrækninger at nå til enighed om de ønskede ændrin-
ger.

Sociale relationer
Handelshøjskolen
Hovedtemaet i bestyrelsens løbende samarbejde med Handelshøjskolens ledelse har i 2009 været præget af det planlagte 
– og nu igangsatte – byggeri. I den forbindelse nedsatte bestyrelsen et udvalg bestående af formand Trine Grove, næstfor-
mand John Hermansen samt grundejer Jens-Ulrik Henriksen. Udvalget fik til opgave at stå for den indledende dialog med 
Handelshøjskolen omkring trafikforhold i forbindelse med byggeriet, forebyggelse af skader på omkringliggende huse, 
støjgener m.v. I denne dialog har Jens-Ulrik Henriksens ekspertise som bygningsingeniør været en uvurderlig hjælp. Tak for 
det.

Kommunikation
Bladet
Der er i perioden udgivet 3 blade samt udsendt materiale i relation til generalforsamlingen 2010.
Bestyrelsen vil gerne minde om, at bladet står til fuld rådighed som kommunikationsmiddel for alle grundejere. Årets dead-
lines samt planlagt udgivelsesdato fremgår af kalenderen bag på 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 planlægningen. 

Nyt design
Som en del af vores tiltag på kommunikationsområdet udskrev vi i 2009 en designkonkurrence. Den nye bestyrelse vil få til 
opgave at viderebehandle det indkomne forslag.
Dertil er en ny, flot hjemmeside under forberedelse, og vi glæder os til at kunne præsentere den for grundejerne.

E-mails
Endnu har vi for få e-mail adresser til, at vi for alvor kan tage denne kommunikationsform i brug over for grundejerne. Vi 
skal derfor endnu engang opfordre til, at man indsender e-mailadresser til os, da det vil lette kommunikationen betydeligt, 
selvom det naturligvis aldrig helt vil kunne erstatte de traditionelle kommunikationsformer. 
E-mail adresser kan sendes til formanden på adressen: trine@fiber.dk.

Bogen
Så kom den længe ventede bog endeligt på gaden i 2009. Tak til Kjeld Kibsgaard og Ib Langaa for vel udført research 
og skrivearbejde. Desuden skal John Hermansen, Claus Navntoft og Henrik Fode have tak for bistand til redigering og 
udgivelse.
Der er allerede afsat en pæn portion af bøgerne såvel til grundejerne som eksternt. Bestyrelsen vil i 2010 foretage yderli-
gere tiltag for at afsætte det resterende oplag, men vi kan allerede nu konstatere, at der ikke vil være behov for den fulde 
underskudsgaranti på kr. 60.000. 

Arrangementer
Historisk travetur
Også i år blev den historiske travetur gennemført med succes med et deltagerantal på 12. Bestyrelsen vurderer, at der ikke 
er basis for at gennemføre arrangementet hvert år, men vil forsøge med hvert andet år. Næste historiske travetur bliver 
således i 2011.

Fastelavn
I skrivende stund er forberedelserne til fastelavnsfesten 2010 i fuld gang, og bestyrelsen ønsker naturligvis at videreføre 
denne gode tradition i 2011. 
En stor tak til de grundejere, der hjælper til med forberedelserne i 2010. Fastelavnsfesten er det arrangement, som har den 
største tilslutning i forhold til antal deltagende husstande. Men da arrangementet beror på frivillig hjælp, vil vi gerne appel-
lere til, at grundejere melder sig til at give en hånd med ved forberedelserne i 2011.

Nye medlemmer



Bestyrelsen ønsker fortsat at gøre brug af medlemsmapperne. Det oprindelige lager er dog ved at være brugt op, hvorfor 
der er afsat midler i budgettet til en genoptrykning.
Vi ønsker at fortsætte den gode tradition med at byde nye grundejere velkomne i kvarteret, hvor et bestyrelsesmedlem afle-
verer et velkomstbrev og informerer om kvarteret og foreningen. For at sikre en god service til nye medlemmer opfordrer vi 
til, at grundejerne meddeler de ansvarlige i bestyrelsen, når der kommer nye beboere til. 

Bestyrelsen 2010
Som det fremgår andet steds, står vi over for en større udskiftning i bestyrelsen. Vi vil derfor opfordre alle interesserede 
grundejere til at stille op til bestyrelsen eller som suppleant. Som inspiration vil jeg henvise John Hermansens indlæg om 
bestyrelsesarbejdet i bladet nr. 4/2009. 
Som en bestyrelse baseret på frivilligt arbejde råder vi over begrænsede ressourcer, især i form af tid. Dertil er der arbejds-
områder, 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.
Der er mange, spændende opgaver at tage fat på, og hvor vi har brug for hjælp. Bl.a. søger vi hjælp til følgende opgaver: 
webmaster, kasserer-hjælp samt forberedelse og afholdelse af arrangementer.
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 2009, samt takke grundejerne for deres 
opbakning til vores arbejde.
Særligt tak til John Hermansen, Claus Navntoft og Ib Langaa for lang og tro tjeneste i grundejerforeningens bestyrelse. I 
har forstået at sætte jeres præg på vores kvarter med jeres visioner og store indsats. Vi vil savne jer i bestyrelsen.
En personlig tak skal lyde til John for hans store tålmodighed og hjælpsomhed i mit første år som formand for grundejer-
foreningen. Skulle vingerne vise sig ikke at bære, vil det alene være mit eget ansvar. Det er en tung arv at løfte, men jeg 
skal gøre mit yderste for at bære faklen videre.

Formanden

              Forslag til Generalforsamlingen 

Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen
Forslag 1: Omlægning af formuen
Bestyrelsen genfremsætter et forslag om omlægning af formuen mellem foreningen og vej- og kloakfonden.
Formuen i foreningen har i de sidste mange år været fortsat stigende, og den er ifølge regnskabet 2009 nu 
vokset til kr. 165.295. Bestyrelsen foreslår, at der flyttes kr. 100.000 over til vej- og kloakfonden, da vi her 
fortsat oplever en stigning i udgifterne med medfølgende reduktion af kapitalen. 
Foreningens formue vil således efterfølgende være kr. 65.295. Dertil kommer en forventet stigning på kr. 
18.395 i 2010 jf. det reviderede budget.

Forslag 2: Kontingentforhøjelse for 2011 til vej- og kloakvedligehold
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet til vej- og kloakvedligehold gældende fra 2011.
Som det ses af regnskabet for 2009 oplever vi en fortsat stigning i udgifter til vej- og kloakvedligehold med en 
løbende reduktion af fondens formue til følge. Som det ses af budgetterne for 2010 og 2011 forventer vi, at 
denne udvikling vil fortsætte. Såfremt bestyrelsens forslag 1 vedr. formueomlægning vedtages, vil dette for en 
tid afhjælpe situationen. En langtidsholdbar løsning vil dog kræve en kontingentforhøjelse. 
Bestyrelsen foreslår således, at kontingentet for vej- og kloakvedligehold hæves med kr. 150,00 til kr. 450,00 
pr. år. Forhøjelsen vil alene gælde for grundejere til privatvej.

Forslag 3: Beføjelse til undtagelsesvis glatførebekæmpelse
Bestyrelsen ønsker ret til undtagelsesvis at bestille en saltning af vejbanen ved force majeure, når offentlig 
myndighed som f.eks. postvæsnet og renovationen ikke kan komme frem. Den enkelte grundejer vil dog fortsat 
have ansvaret og forpligtigelsen for glatførebekæmpelsen på såvel fortov som vejbane.

Grundejerne
Der var ikke ved deadline indkomne forslag fra grundejerne.



Regnskab:
Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Regnskab Budget Regnskab

Årsregnskab  for 1. januar 2009 - 31. december 2009 2009 2009 2007/08

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

Resultatopgørelse

          Indtægter

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

Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 39.600 0 39.600 0 39.600

Kontingent, foreningen - frivillig 0 9.150 0 9.750 0 8.700

Renteindtægter, bank 4.073 1.762 11.200 4.800 13.276 5.692

Indtægter ved salg af bog 0 21.900 50.000

Øvrige indtægter (ejendomsmægler og gebyr) 0 3.100 0 2.500 0 3.600

          Indtægter i alt 70.073 75.512 77.200 106.650 79.276 57.592

          Omkostninger

Vej/kloak/sne

Vedligeholdelse,  vej 76.911 0 55.000 0 103.575 0

Vedligeholdelse, kloak 0 0 45.000 0 71.622 0

Snerydning 10.000 0 7.000 0 0 0

Trafik/miljø 24.250 0 15.000 0 0 0

          I alt 111.161 0 122.000 0 175.197 0

          Arrangementer

Fastelavn 0 1.365 0 2.000 0 1.701

Travetur 0 498 0 1.500 0 0

Øvrige arrangementer 0 0 0 0 0 0

          I alt 0 1.863 0 3.500 0 1.701

          Kommunikation

Medlemsblad 0 16.648 0 15.000 0 17.423

Hjemmeside 0 1.095 0 1.500 0 1.098

          I alt 0 17.743 0 16.500 0 18.521

          Administrationsomkostninger

Kontorartikler m.v. 0 2.085 0 4.000 0 5.350

Forsikringer 0 2.224 0 2.200 0 2.129

Medlemsmapper, opdateringer 0 300 0 2.000 0 656

Regnskabsprogram 0 625 0 500 0 2.250

Porto og gebyrer 0 0 0 200 0 155

Bestyrelsesmøder 0 208 0 2.000 0 2.000

Generalforsamlingen 0 6.719 0 3.000 0 6.665

Kontingenter 0 0 0 0 0 0

Historisk udvalg 0 0 0 0 0 0

Udgivelse af bog 0 16.739 0 50.000 0 0

Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0

          I alt 0 28.900 0 63.900 0 19.205

                    Omkostninger i alt 111.161 48.506 122.000 83.900 175.197 39.427

                    Årets resultat -41.088 27.006 -44.800 22.750 -95.921 18.165

                    Balance

           Aktiver

Kassebeholdning 5.210 3.365

Danske Bank - Budget 6.550 8.581

Danske Bank - Aftaleindskud 278.241 327.423

Danske Bank - Bogen 6.001 0

Lagerbeholdning af bogen 39.160 0

Tilgodehavende hos grundejere 0 400

Periodisering af web-hotel 525 0

           Aktiver i alt 335.687 339.769

           Passiver

Egenkapital, forening

Egenkapital pr. 1. januar 2009 138.289 120.124

Årets resultat 27.006 18.165

Egenkapital  pr. 31. december 2009 165.295 138.289

Egenkapital, vej/kloak/sne

Egenkapital pr. 1. januar 2009 201.480 297.401

Årets resultat -41.088 -95.921

Egenkapital  pr. 31. december 2009 160.392 201.480

Skyldige omkostninger 10.000 0

          Passiver i alt 335.687 339.769



Budget 2010/2011:
Budget Budget  Revideret Budget  Oprindeligt Regnskab

Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN 2011 2010 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 118.800 0 79.200 0 132.000 0 66.000 0

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

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

Renteindtægter, bank 3.400 1.700 3.400 1.700 11.200 4.800 4.073 1.762

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

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

          Indtægter i alt 122.200 55.050 82.600 55.050 143.200 56.650 70.073 75.512

          Omkostninger

Vej/kloak/sne

Vedligeholdelse,  vej 80.000 0 60.000 0 60.000 0 76.911 0

Vedligeholdelse, kloak 60.000 0 53.000 0 53.000 0 0 0

Snerydning 10.000 0 8.000 0 8.000 0 10.000 0

Trafik/miljø 20.000 0 5.000 0 5.000 0 24.250 0

           I alt 170.000 0 126.000 0 126.000 0 111.161 0

           Arrangementer

Fastelavn 0 2.500 0 2.000 0 2.000 0 1.365

Travetur 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 498

Øvrige arrangementer 0 0 0 0 0 0 0 0

           I alt 0 4.000 0 3.500 0 3.500 0 1.863

           Kommunikation

Medlemsblad 0 18.000 0 16.000 0 16.000 0 16.648

Hjemmeside 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1.095

           I alt 0 20.000 0 18.000 0 18.000 0 17.743

          Administrationsomkostninger

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

Forsikringer 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.224

Medlemsmapper, opdateringer 0 1.000 0 2.000 0 2.000 0 300

Regnskabsprogram 0 500 0 500 0 500 0 625

Porto og gebyrer 0 200 0 200 0 200 0 0

Bestyrelsesmøder 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 208

Generalforsamlingen 0 7.000 0 3.000 0 3.000 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 1.155 0 1.155 0 0 0 16.739

Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0

          I alt 0 18.155 0 15.155 0 14.000 0 28.900

          Omkostninger i alt 170.000 42.155 126.000 36.655 126.000 35.500 111.161 48.506

                     Årets resultat -47.800 12.895 -43.400 18.395 17.200 21.150 -41.088 27.006

                    Balance

          Aktiver

Kassebeholdning 5.210 5.210 5.210 5.210

Danske Bank - Budget 214.716 249.966 313.666 6.550

Danske Bank - Aftaleindskud 0 0 0 278.241

Danske Bank - Bogen 9.001 7.501 6.001 6.001

Likvider i alt 228.927 262.677 324.877 296.002

Lagerbeholdning af bogen 36.850 38.005 39.160 39.160

Periodisering af web-hotel 0 0 0 525

          Aktiver i alt 265.777 300.682 364.037 335.687

          Passiver

Egenkapital, forening

Egenkapital pr. 1. januar 2009 183.690 165.295 165.295 138.289

Overført til vej/kloak/sne -100.000 0 0 0

Årets resultat 12.895 18.395 21.150 27.006

Egenkapital  pr. 31. december 2009 96.585 183.690 186.445 165.295

Egenkapital, vej/kloak/sne

Egenkapital pr. 1. januar 2009 116.992 160.392 160.392 201.480

Overført fra foreningen 100.000 0 0 0

Årets resultat -47.800 -43.400 17.200 -41.088

Egenkapital  pr. 31. december 2009 169.192 116.992 177.592 160.392

Skyldige omkostninger 0 0 0 10.000

          Passiver i alt 265.777 300.682 364.037 335.687


