
 

Formandens beretning 2019 
 

På generalforsamlingen sidste år var jeg en af dem der argumenterede imod budgettet for år 

2019 

og mod kontingentforhøjelsen. 

Hvad jeg ville gøre ved det blev jeg spurgt 

 

Budgetåret går jo fra 1. januar og generalforsamlingen har vi i april, så langt den største del af de 

budgetterede omkostninger var allerede afholdt, da budgettet blev fremlagt til godkendelse. 

 

Og godkendt blev det uanset at budgettet stred imod vedtægterne. 

Den opsparede formue er kun til vedligeholdelse af vore veje. 

Regnskabet viser et underskud på 24.740 kr 

Der er indtægter på 52.155 kr 

Kun 25.725 kr er brugt på vejene.  Resten af underskuddet har intet med vore veje at gøre. 

 

Jeg stoppede for alle yderligere ikke vejrelaterede omkostninger, da jeg blev formand 

 

Takket være venlig sponsorstøtte blev vejfesten dog gennemført, altså uden at belaste 

foreningens økonomi. 

Budgettet for indeværende år viser et overskud på 20.200 kr 

Der er afsat kr   7.600                              til dækning af spændende initiativer, bestyrelsesmøder, 

Webhotel og andre småudgifter. 

Som vejene er i dag og en kapital på    ca en halv mio.  synes jeg, 

 vi skal fastholde kontingentet på 1400 kr for 2021 

 

I forbindelse med foreningens jubilæum havde jeg lejlighed til at se diverse bilag der var samlet i 

3 store ringbind gennem 50 år.  Disse mapper er overdraget til Stenløse historiske forenings 

arkiv. 



Protokollerne fra årene før hjemmeside er forsvundet. 

 

Teltet 

Der er investeret i et helt nyt telt. Illustration, mål og lejebestemmelser kan alt sammen ses på 

hjemmesiden. I det forløbne år, har interessen været meget6 begrænset. 0 

Lejepris 300 kr  

 

Servitutter, tinglyst på vore grunde ang: 

 

Hegn 

Parkering 

Forening 

nævnes bare for at de ikke skal gå helt i glemmebogen 

 

Og bestyrelsen har pligt til at efterse at servitutterne overholdes iflg vedtægterne 

 

Naboforeningen 

Der har været kontakt vedr forholdene på Rosenstien, hvilket førte til oprydning  

 

 

 


