


Noter til Regnskab 2020 for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I – II – III 

Note Bemærkning 

1 Andre omkostninger: 
Omkostningen er faldet betydeligt. Omkostninger i 2019 kan primært hendledes til indkøb og 
opsætning af skilte rundt om i vores område. F.eks. risning forbudt, hund i snor m.m. 

2 Vedligeholdelse af dræn: 
Tilslutning af elforsyning til pumpe Solbakkevej 45 samt omkostninger til undersøgelse og tilsyn 
fra Geoteknik. Denne type omkostninger er tidligere bogført som balancepost under Vej-fonden. 

3 Drift omkostninger dræn: 
Aconto el til drænpumpe. After afslutning af årsregnskabet har årsafregningen vist at det 
opkrævede accontobeløb for 2020 har været for højt og der er blevet tilbagebetalt kr. 7.252,49 

4 Regnskabeassistance: 
Omkostningen er reduceret da vi nu selv varetager bogføring og dermed har reduceret 
omkostningen til CPH Regnskab 

5 Web-hotel og domænenavne: 
Reduktionen i omkostningen skyldes at der i 2019 var omkostninger til omlægning af 
hjemmesiden. 

6 Afskrivning ”Vej fornd” 
Bestyrelsen har valgt at afskrive de afholdte omkostninger til de seneste års drænprojekter. 
Denne omkostning har derfor en driftspåvirkning i dette regnskabsår men udgifterne er afhold i 
gennem de seneste år og har været bogført som en balancepost. 

7 Ekstraordinære udgifter u/moms 
Rummer primært kulancebetaling fra 2019 til GF Fulgevang. Beløbet var oprindeligt bogført som 
en balancepost under ”Vej-fond”   

8 Kontingent grundejere /Debitorer 
Der er ved afslutning af regnskabsåret 34 grundejere der historisk set har indbetalt formeget i 
kontinget svarende til Kr. 27.850,-. Der var samtid 19 grundejere som mangled at betale 
kontingent for 2020. Efter afslutning af regnskabsåret er de 34 reduceret til 33 og de 19 til 3 
hvoraf en sag er under bobehandling.  

9 Bo Lau – Brønd dræn projekt 2016 
Eventualforpligtielse, kredit nota er endnu ekke modtaget.  

 

 

 

Bemærkninger til budget 2022 for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I – II – III 

* Kontingent foreslås uforandret på kr. 332.200,- (svarende til kr. 1.100,- pr grundejer). Fordelingen af 

kontingent mellem administration og ”vej fond”  jf. vedtægternes § 9 fastsættes af bestyrelsen ud fra det 

realiserede driftsoverskud for 2022.    


