
Information fra grundejer- og antenneforeningen 

 

Bestyrelsen i grundejerforeningen og antenneforeningen har truffet beslutning om, at vi ikke på en 

forsvarlig og sikker måde ser os i stand til at afvikle vores generalforsamling den 27. januar 2021. 

Corona restriktionerne alene gør det svært at få adgang til et egnet lokale, ligesom det stigende 

smittetryk taler imod, at vi forsamles. 

Vi håber, hvis situationen vel at mærke tillader det, at vi i stedet kan afholde vores 

generalforsamling i slutningen af marts måned. Vi vender tilbage med info og vil selvfølgelig 

indkalde rettidigt som anført i vores vedtægter.  

Sammen med denne information har vi vedlagt det reviderede regnskab for begge foreninger samt 

forslag til budget 20/21. Som det fremgår, foreslår vi for grundejerforeningen uændret kontingent 

1.500 kr. og for antenneforeningen kontingent for grundpakke 2.325 kr. og for medlemmer uden 

grundpakke 250 kr. Vi vil opkræve ovennævnte kontingent i marts måned, som vi plejer uagtet at 

det ikke er vedtaget på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen vil også i løbet af det tidlige forår fortsætte med udskiftningen af de sidste fortove på 

Porsager. Der er tale om sidste etape af udskiftning af alle vores fortove i grundejerforeningen. 

Udskiftningen blev allerede meldt ud på sidst års generalforsamling, men så udsat til foråret 2021 

af hensyn til overholdelse af budgettet.   

Vi håber på jeres forståelse for bestyrelsens prioriteringer i en for alle svær tid med Covid-19 

restriktioner og et stigende smittetryk.  

Bestyrelsen ser frem til, at vi igen kan mødes og herunder få afviklet vores generalforsamling. 

Vi ønsker jer alle et godt nytår. 

På bestyrelsens vegne 

 

                  Nils Jul Gjerlev, formand            Kent Hansen, formand 

                                          Grundejerforeningen                  Antenneforeningen 

 

 

*modtager du denne skrivelse i din postkasse, vil vi anmode dig om, at du tilmelder dig vores 

mailliste på Vest1.dk, således vi kan kommunikere med dig/jer pr. mail.  

Ligeså kan du også med fordel følge grundejerforeningen på facebook (Grundejerforeningen 

Albertslund Vest, afd. 1) På forhånd tak for hjælpen.  





Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd.1 

 

 

Forslag til budget 1. november 2020 – 31. oktober 2021. 

 

Udgifter: (20/21) (19/20) Indtægter: (20/21) (19/20) 

Snerydning 20.000 20.000    
Vedligehold af vej og p 
arealer. 

500.000 600.000    

Tryksager, porto, 
omdeling 

1.000 1.000    

Administration, 
regnskab 

7.000 8.000    

Generalfors., møder 15.000 15.000       
Kontingent 540.000 544.500 

Andre udgifter 1.000 1.000 Renteindtægter 0                 0 

Budgetterede 
udgifter  

544.000 645.000 Budgetterede 
indtægter 

540.000 544.500 

Budg. underskud   -4.000    -102.000    

 

  

Kontingent fastsættes til 1500,- pr. år 

Kontingent opkræves pr. 1.3.2021 med seneste betalingsdag 8.3.2021. Betalingen opkræves enten 

via Nets (PBS) eller Danske Bank konto 3194-4445516007. 

Hvis der ikke er betalt senest den 8.3 opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Er der ikke betalt senest 

den 31.3.2021 sendes opkrævningen til inkasso. 

 

 

Nils Gjerlev   Mogens Weber 

Formand   Kasserer 

 



 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenneforeningen 

Albertslund Vest Afd. 1 

………………………………….. 

 

Årsregnskab 2019/20 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultatopgørelse for perioden 1/11 2019 - 31/10 2020 

……………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                    2019/20               2018/19 

                                                                                                                    ……………               …………… 

Kontingentindbetalinger incl. tilslutningsafgifter m.v. ……………     559.045                 606.310 

Momsregulering ……………………………………………………………………                 0                    92.359 

                                                                                                                   ……………              ……………..                                                                                                                                                            

Indtægter i alt ……………………………………………………………………..    559.045                  698.669 

 

Udgifter 

………….. 

You See, signalleverance ……………………………………………………….. -  325.560           -      351.398 

Antenneforsikring …………………………………………………………………. -     19.159          -         18.482 

Ørsted, el-forbrug …………………………………………………………………. -       8.252           -          8.733 

Afgift til ”Verdens TV” …………………………………………………………… -   173.604          -       175.146 

                                                                                                                    ……………               ……………… 

Bruttoresultat …………………………………………………………………….         32.470                   144.910 

 

Kontorhold, EDB-omkostninger …………………………………………….  -           940          -            1.144             

Selvrisiko ved skade på stander …………………………………………….  -           500          -                    0           

Regnskabsassistance ……………………………………………………………   -         3.500         -            3.500 

Bestyrelsesmøder, generalforsamling ………………………………….   -         3.462         -            8.275 

Repræsentation, gaver ………………………………………………………..   -                 0         -               165 

Bank- og NETs gebyrer …………………………………………………………   -         3.147         -            3.142 

                                                                                                                      …………..                …………….       

                                                                                                                      

Årets resultat ……………………………………………………………………            20.921                  128.684 

                                                                                                                      ……………               ……………                                                                                                                   

 

                                                                                       



 

Balance pr. 31/10 2020 

………………………………… 

 

                                                                                                                  2019/20                    2018/19 

                                                                                                                  ……………                   ……………. 

Aktiver 

………… 

 

Bankindestående ………………………………………………………………….      598.320                  522.316 

Forudbetalt ”Verdens TV” /You See…  …………………………………         88.394                     88.070 

Forudbetalt forsikring …………………………………………………………..       13.108                     12.605 

Tilgodehavende moms ………………………………………………………..                  0                     22.677 

 

                                                                                                                 ……………..                 ……………. 

Aktiver i alt ……………………………………………………………………….       694.822                   645.668 

                                                                                                                 …………….                 ……………. 

 

Passiver 

………….. 

 

Skyldig moms …………………………………………………………………………       28.233                               0 

 

Foreningens egenkapital 

……………………………………. 

Saldo 1/11 2019 ……………………………………………….    645.668 

Årets resultat …………………………………………………..       20.921          666.589                  645.668 

                                                                                           …………..       ……………..                 …………… 

 

Passiver i alt …………………………………………………………………….        694.822                  645.668 

                                                                                                                  …………..                 ………….. 





 Antenneforeningen Albertslund Vest afd.1 

Budget for perioden 1.11.20 – 31.10.21 

Grundpakke 273 medlemmer a  2325 
Uden Tv-pakke 32 medlemmer a 250 

634.725 
8.000 

Tilslutningsafgifter 0 
Indmeldelsesgebyr 0 
  
  

Indtægter i alt: 642.725 
  
Varekøb: 
Grundpakke 273 a 1536 

 
419.328 

COPY-DAN, grundpakke 273 a 612 167.076 
 

  
  
  
  
  

I alt 
 

586.404 

 
Omkostninger: 

 

Antenneforsikring 20.000 
Ørsted elforbrug 14.000 
WEB Hosting 700 
Information, gebyrer og administration 7.000 
Revisorhonorar 4.500 
Bestyrelsesmøder, generalforsamling 8.000 
Uforudsete udgifter ( rep. af ledningsanlæg m.m.) 5.000 

I alt 
 

59.700 

Moms at betale 93.000 – 91.000   =  2.000 

Underskud -5.379 

 

Fastsættelse af kontingent for 1.11.2020 – 31.10.2021: 

Samlet kontingent for grundpakke inc. alle omkostninger  2325,- 

Medlemmer uden grundpakke                                                                               250,- 

Den 1. marts 2021 opkræves 2325,- som betaling for grundpakken og 250,- for medlemmer uden 
grundpakke. Opkrævningen udsendes 1. marts med betalingsfrist den 9. marts.  Betaling sker via PBS eller 
via Danske Bank konto 3129-4445522120 med angivelse af medlemsnummer (eks. AFP085 for Porsager 85). 

Rykkere: Hvis betaling ikke er sket inden anførte seneste betalingsdag pålægges 100,- i rykkergebyr. Er 

betaling herefter ikke sket inden 31. marts sendes restancen til inkasso og signalleverancen afbrydes, 

hvilket fremgår af vedtægterne. 

Kent Hansen   Mogens Weber 

Formand   Kasserer     


