
Kommentarer til regnskab og budget (som ville være fremlagt på original generalforsamling) 
 
Regnskabet for 2019 og budget for 2020 ved kasserer Andreas E. Obling  

Resultatet for 2019 blev bedre end budgetteret, dels grundet en smule højere indtægter (ikke budgetteret 

renter), samt et noget lavere omkostningsniveau.   

Af indskud i 2019 havde vi ”kun” et, Mosede Klintvej 35. Diverse indtægter dækker over 3 ejendomsmægler 

skemaer, samt salg af det gamle festtelt.   

Selvom der i 2019 blev afholdt aktivitetsdag på legepladsen samt reparation og maling af bænk, overskred 

vi ikke budgettet. Snerydning blev heller ikke så dyrt som forventet, dog er vejret jo en stor faktor her. 

Vejreparation og udskiftning af defekte regnvandsriste blev ikke aktuelt i 2019.  

Resultat disponering, en stor del af de modtagne renter var for tidsbegrænset bundne midler i en konto i 

Østjysk bank, nu Sparekassen Vendsyssel. Renterne blev udbetalt da bindingen udløb. En stor del af de 

bundne midler vedr. foreningens vejfond, og derfor er en stor del af renterne blevet tilskrevet fonden. Da 

regnskabet og budgettet for 2020 blev lavet (januar) var forventningen at foreningen skulle afholde 

jubilæumsfest i maj måned, derfor blev 5.000 kr. af 2019 resultatet sat ind i aktivitetskassen til formål at 

skulle bruges til festen.   

Budgettet for 2020, er næsten identisk med budgettet for 2019, dog er forsikringer blevet justeret for pris 

indeksering samt afholdelsen af jubilæumsfesten.   

Regnskabet for 2019 og budgettet for 2020, er gennemgået og godkendt af foreningens revisorer.  

 

Vedr. forretning af foreningens likvider, så forbliver en hele vejfonden samt ca. 66.000 kr., totalt ca, 

706.000 kr. stadig på kontoen i Sparekassen som ikke forrentes hverken negativt eller positivt. Det har ikke 

været muligt for kassereren at finde en sikker tilbud at få forrentet beløbet på. Og vi hvis samler vores 

likvider i Nordea, vil vi overstige grænsen på 750.000 kr. hvor vi skal betale negativ rente på beløbet som 

overstiger grænsen.    

 


