
Grundejerforeningen Højdedraget, Bogø

Indtægter

Kontigent fra medlemmerne (800,00 kr.) - i alt 136 medlemmer 108.800,00     kr.

3 rykkergebyr á 100,00 kr. 300,00             kr.

Mæglergebyrer - forspørgsler - á 500,00 kr. 500,00             kr.

Indtægter i alt 109.600,00     kr.

Udgifter

Repræsntation/gaver/tilskud 500,00             kr.

Snerydning 5.000,00          kr.

Renovering af fællesarealer 10.200,00       kr.

Renovering af veje og kloark 25.000,00       kr.

Græsslåning af stier 17.500,00       kr.

Græsslåning på fællesarealer 17.500,00       kr.

Kontorhold 500,00             kr.

Bankgebyrer - EDB- udgifter - hjemmeside 2.500,00          kr.

Bestyrelsens honorarer 10.000,00       kr.

Mødeudgifter - kørsel 12.700,00       kr.

Generalforsamling 3.500,00          kr.

Frimærker og porto 500,00             kr.

Forsikringer 4.200,00          kr.

109.600,00     kr.

Øvrige beløbsfastsættelser

Medlemskontigentet fastsættes til 800 kr. pr. parcel for kalenderåret 2020

Godtgørelse til formanden udbetales med 5000 kr.

Godtgørelse til kassereren udbetales med 5000 kr.

Begge disse godtgørelse betales bagud for perioderne mellem de ordinære generalforsamlinger 

i påsken.

Kørsel, fortæring og fremmøde til bestyrelsesmøder fastsættes uændret til 400 kr. pr. møde

pr. deltager. Et ligende beløb kan udbetales til foreningens øvrige medlemmer, som af

bestyrelsen udpeges til at deltage i andre møder eller udføre andre opgaver.

Budget for 2020 - forslag



Grundejerforeningen Højdedraget, Bogø

Indtægter

Kontigent fra medlemmerne (800,00 kr.) - i alt 161 medlemmer 128.800,00  kr.

3 rykkergebyr á 100,00 kr. 300,00          kr.

Mæglergebyrer - forspørgsler - á 500,00 kr. 500,00          kr.

Indtægter i alt 129.600,00  kr.

Udgifter

Repræsntation/gaver/tilskud 500,00          kr.

Snerydning 5.000,00      kr.

Renovering af fællesarealer 28.200,00    kr.

Renovering af veje og kloark 25.000,00    kr.

Græsslåning af stier 17.500,00    kr.

Græsslåning på fællesarealer 17.500,00    kr.

Kontorhold 500,00          kr.

Bankgebyrer - EDB- udgifter - hjemmeside 2.500,00      kr.

Bestyrelsens honorarer 12.000,00    kr.

Mødeudgifter - kørsel 12.700,00    kr.

Generalforsamling 3.500,00      kr.

Frimærker og porto 500,00          kr.

Forsikringer 4.200,00      kr.

129.600,00  kr.

Øvrige beløbsfastsættelser

Medlemskontigentet fastsættes til 800 kr. pr. parcel for kalenderåret 2020

Godtgørelse til formanden udbetales med 6000 kr.

Godtgørelse til kassereren udbetales med 6000 kr.

Begge disse godtgørelse betales bagud for perioderne mellem de ordinære generalforsamlinger 

i påsken.

Kørsel, fortæring og fremmøde til bestyrelsesmøder fastsættes uændret til 400 kr. pr. møde

pr. deltager. Et ligende beløb kan udbetales til foreningens øvrige medlemmer, som af

bestyrelsen udpeges til at deltage i andre møder eller udføre andre opgaver.

Budget for 2020 - forslag med Mosedalen


