
GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM 

Dato : 2004-02-23 

Budget 2004 - Generalforsamling 

Indtægter (ind. IndestAende på giro- og checkkonti) 

Indestående giro- og checkkonto pr. 01.01.2004 
Kontingenter (800 kr pr parcel) 
Bidrag til vejfonden (300 kr pr parcel) 
Renter (anslået) 
I alt 

Udgifter 

kr. 28.485,39 
kr. 52.000,00 
kr. 19.500,00 
kr. 400,00 
kr. 100.385,39 

Bidrag til vejfonden (300 kr. pr parcel) kr 19.500,00 
Oræsklipning og vedligehold af grønne områder (nyt tilbud skal indhentes) 
i.h.t. tilbud af 04.03.2003: (2500,00 x ca 12) + 25 % moms kr. 39.000,00 
Arb. week-ender kr. 6.000,00 
Set. Hans og fastelavn kr. 3.000,00 
Vej belysning kr. 4.200,00 
Advokatbistand kr. 1.000,00 
Forsikring kr. 2.500,00 
Diverse: Porto, gebyrer, omdeling, pærer kr. 500,00 
Kopiering, telefon, porto kr. 1.200,00 
Gebyrer, renter kr. 550,00 
Møder kr. 6.900,00 
Vejchikaner i h.t besl. generalforsamling 2002 fra girokonto =kr:.:... ----'1:.::;5.:..:.,.7.:..,:11 ...... ,0 ..... 9 
I alt =kr:.:... ----'9~9.:..:.,. 7.:.,:61 ...... ,0 ..... 9 

Balance 

Indtægter inel. indestående girokonto 
Udgifter 
Overskud 

Kommentarer til budget 

kr. 100.385,39 
kr. 99.761.09 
kr. 624,30 

Beslutningen på generalforsamlingen i 2002 vedr. anvendelse af midler til hastighedsdæmpende foranstaltninger fastholdes med et 
samlet beløb på kr. 75.000. Beslutningen var her: ''For at styrke bebyggelsen visuelt og socialt besluttedes det på 
generalforsamlingen i 2002 at anvende af del af formue til hastighedsdæmpende foranstaltninger på vore veje". 

I 

På baggrund af indhentede tilbud realiseres projekt således at vej bump etableres på Hedebyvej og Egtvedvej, dog med forbehold for 
kommunens endelige godkendelse. 
Indfrielse af Aktionærkonto, Aktiv Super Konto og indfrielse af Aktier (oprindelige beløb fra generalforsamlingen 2002): 
(7.325,08 + 40.524,95 + ca. 9.394,00) ca. kr. 57.244,43 
Overførsel fra girokonto, ca. kr. 17.755,57 
I alt kr 75 000 00 

Aktuelle beløb pr. 1.01.2004: 
Indestående aktionærkonto 
Indestående Aktiv Super konto 
Indfrielse af aktier (forventet jf. aktiekurs ultimo 2003) 
Sum 
Overførsel fra girokonto (75.000,00 - 59.288,91) 

ca. 
ca. 
ca. 

kr. 7.642,15 
kr. 40.544,36 
kr. 11.102,40 
kr. 59.288,91 
kr 15711 09 


