
 

Beslutningsreferat budgetmøde den 2. december 2020 
 

 

Det blev drøftet at generalforsamling 2020 ikke er afholdt grundet situationen med Covid-19 og at 

der derfor ikke er blevet indbetalt kontingent for året. Selvom der stadig er afholdt løbende 

udgifter til nogle af de sædvanlige udgifter i foreningen, er der brugt færre midler i 2020 end 

tidligere år og færre end der oprindeligt var budgetteret med. Underskuddet for året er derfor 

mindre end forventet.   

Herefter gennemgik administrator et forslag til budget 2021. Mange af budgetposterne kan 

forblive på samme niveau som hidtil, med ændringer på bl.a. renovationsposten som er vurderet 

til at kunne holdes lidt lavere.  

Budgetposten for vedligeholdelse af vej blev drøftet med henblik på i fremtiden både at hensætte 

midler til større vedligeholdelsesopgaver af vej, og samtidig at have et fast beløb i budgettet til 

mere presserende vedligeholdelse af vejen.  

Der blev forespurgt om muligheden for at indsætte et budget for 2022 sammen med næste års 

budget. Administrator mener det kan være en god ide, for at vise hvad bestyrelsen har af tanker 

om fremtiden, men understregede at det ikke kan vedtages som gældende.  

Bestyrelsen holder møde i starten af februar 2021, hvor bestyrelsen skal godkende regnskab og 

budget endeligt. Administrator fremsender regnskab og budget til kasséren inden mødet.  

Regnskab skal afleveres med alle bilag til revisorerne senest d. 1. marts 2021.  

Formand fremsender dagsorden til generalforsamlingen og formandens beretning til administrator 

gerne inden mandag d. 3. maj 2021. Administrator sender indkaldelse til generalforsamling ud til 

grundejerforeningens medlemmer i rette tid. Næste generalforsamling finder sted søndag d. 30. 

maj 2021. Indkaldelse til generalforsamling skal ifølge vedtægterne ske med mindst 14 dages 

varsel.  

Bestyrelsen ønsker at sende en nytårshilsen ud til beboerne og det blev aftalt at denne sendes til 

administrator, som herefter vil sørge for at fremsende denne pr. mail til grundejerne.  

 


