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FULDMAGT
Undertegnede medlem nr.
(se nr. på adresselabelen)
Giver herved
der også er medlem af grundejerforeningen
eller bestyrelsen (sæt kryds)

fuldmagt til at afgive stemme for mig på
generalforsamlingen den 27. marts 2017.
Tilst, den

2017

underskrift
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LEDELSESBERETNING
Årets resultat viser et overskud på 554 t.kr mod et budgetteret overskud på 517 t.kr.
Der har været et merforbrug på 64 t.kr. på personaleudgifter, medens der er brugt 75 t.kr. mindre end
budgetteret på arealomkostninger. Administrationsomkostninger er næsten på budgettet.
Årets ekstraordinære indtægt hidrører fra Aarhus Kommune, idet vi nu får betaling for at vedligeholde de
arealer som tilhører kommunen.
Note 2.

Personaleudgifter

Udgifter til lønninger mm er blevet 64 t.kr større end budgetteret. Ændringen skyldes hovedsageligt en større
udgift til lønninger og lønsumsafgift da vi havde overlapning i september, hvor den nye gartner Per Calmar tiltrådte.
Note 3.

Arealomkostninger

Der er en total besparelse på 75 t.kr. på arealomkostninger som bl.a. skyldes konto for snerydning.
Her er besparelsen på 60 t.kr. Maskinvedligeholdelse har oversteget budgettet med 24 t.kr.
Vejbrønde, fejning og ukrudtsbekæmpelse har bidraget med 34 t.kr. i forhold til budgettet
Legepladser, grønne arealer, stier og vænger samt grenplads har oversteget budgettet med 21 t.kr.
Vore udgifter til hærværk på bl.a. legeredksbaer har andraget 25 t.kr. mod budgetteret 10 t.kr.
Note4.

Administration

Der er her anvendt 335 t.kr., næsten det samme som budgettet på 337 t.kr.
Note 5.

Afskrivninger

I lighed med sidste år er der ikke foretaget afskrivninger på medlemskontingent.
Vore aktiver afskrives over 5 til 10 år, afhængig af aktivernes levetid.
Note 6

Finansiering

Vor likviditet har i 2016 været så god at der kun er blevet betalt 61 kr. i rente.
Rabatter og rykkergebyrer har bidraget med 7 t.kr. i forhold til budgettet.
Note 11

Egenkapital eksl. Vejkonto

Vor egenkapital er steget fra 557 t.kr. til 603 t.kr. En stigning på 46 t.kr. Årets overskud på 554 t.kr. er efter
overførsel til vejkontoen på kr. 508 t.kr. blevet til 46 t.kr. som er tillagt foreningens egenkapital
Note 12

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for kreditforeningslån på 501 t.kr. er der lyst pant i ejendommen Fejøvænget 33 for 962 t.kr..
Derudover har foreningens bankforbindelse et ejerpantebrev på 500 t.kr. i samme ejendom.
Ejendommen har en bogført værdi på 871 t.kr.
Vejkontoen
Der er i 2016 anvendt 272 t.kr. til vedligeholdelse. Dette beløb hidrører fra asfaltering af resterende stier.
Der er planlagt asfaltering af Bjørnøvænget og Farøvænget i 2017. Tilbuddet på denne asfaltering lyder på
798 t.kr. inkl. moms. På vejkontoen er der p.t. tilstrækkelige midler til at dække denne investering.
År 2016- 2017- Nyanskaffelser m.m.
Sidst på året 2016 blev der anskaffet 22 stk. Nabohjælpskilte til vore vænger til en pris af 21 t.kr.
Der er planlagt udskiftning af vor GIANT minilæsser i 2017. Udskiftingen vil andrage ca. 331 t.kr.
Årets resultat
Bestyrelsen foreslår at der af årets resultat overføres 46 t.kr til egenkapitalen, medens den
budgetterede overførsel til vejkontoen på 508 t.kr. effektueres
Tilst, den 24 januar 2017
Jesper K. Andersen, formand

Erling C. Larsen, kasserer

Lene Moeskjær

Søren Myrhøj

John Henri Slej , forretningsfører
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i Skjoldhøjparkens Grundejerforening
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Skjoldhøjparkens Grundejerforening for regnskabsåret
1. januar -31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægterne og punkter fra årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med vedtægterne og
punkter fra årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med vedtægterne og punkter fra årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke
en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser
eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
Denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
Udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
Herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
vedtægterne og punkter fra årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 24. januar 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70202

Steen Pedersen
Statsautoriseret revisor
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ÅRSRAPPORT 2016
DRIFTSREGNSKAB
Regnskab
2015
2.997.200,00

NOTE

Regnskab

Budget

2016

2016

KONTINGENTINDTÆGTER

1

3.098.800,00

3.098.800

(1.220.902,13)

PERSONALEUDGIFTER

2

(1.310.965,88)

(1.246.640)

(523.936,92)

AREALOMKOSTNINGER

3

(566.956,86)

(641.800)

(336.256,21)

ADMINISTRATIONSOMK.

4

(334.886,29)

(336.600)

885.990,97

873.760

916.104,74
(280.714,52)
13.576,16

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT
AFSKRIVNINGER

5

(295.290,00)

(300.000)

FINANSIERING

6

19.076,83

12.000

609.777,80

585.760

(75.658,64)

(68.600)

20.000,00

0

648.966,38

DRIFTSRESULTAT

(55.485,76)

EJENDOMSOMKOSTNINGER

593.480,62

SÆRLIGE POSTER
ÅRETS RESULTAT

7

554.119,16

517.160

DER FORESLÅS ANVENDT
SÅLEDES:
508.000,00

OVF. TIL VEJKONTO

508.000,00

508.000

85.480,62

OVF. TIL FRI EGENKAPITAL

46.119,16

9.160

554.119,16

517.160

593.480,62
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BALANCE PR. 31.12.2016
AKTIVER
01.01.2016
1.595,91

NOTE
KASSEBEHOLDNING

472,01

56.774,64

BANK-KONTINGENTKONTO

15.440,00

DIV. TILGODEHAVENDER

73.810,55

31.12.2016
189.966,74

8

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

770,00
191.208,75

ANLÆGSAKTIVER
974.684,01

MASKINER, SKILTE, LEGEPL.

870.798,57

FAST.EJD. EJD.VÆRDI 890.000 kr.

1.845.482,58

9

ANLÆGSAKTIVER I ALT

700.418,51
870.798,57
1.571.217,08

AKTIVER VEJVEDLIGEHOLDELSE
341.589,41

BANKINDESTÅENDE

100.000,00

KORT LÅN TIL FORENINGEN

508.000,00

TILGODEHAVENDE FORENINGEN 2016

949.589,41

AKTIVER VEJKONTOEN

1.186.073,16

AKTIVER I ALT

2.948.498,99

2.868.882,54

John Henri Slej
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BALANCE PR. 31.12.2016
PASSIVER
01.01.2016

NOTE

31.12.2016

KORTFRISTET GÆLD
38.829,00

SKYLDIG SKAT OG AM-BIDRAG

10.307,92

SKYLDIG ATP. AMP OG DAB BARSEL

45.177,85

SKYLDIGE OMKOSTNINGER

608.000,00
96.391,71

27.285,00
9.975,78
10

SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO M.V.

35.052,90
508.000,00

SKYLDIGE FERIEPENGE-GARTNERE

72.375,36

3.964,18

SKYLDIGE FERIEPENGE -ANDRE

1.734,66

6.040,00

FORUDBETALT KONTINGENT

3.850,00

808.710,66

KORTFRISTET GÆLD I ALT

658.273,70

LANGFRISTET GÆLD
553.231,91

DLR

500.682,41

553.231,91

LANGFRISTET GÆLD I ALT

500.682,41

EGENKAPITAL - FORENINGEN
557.350,56

EGENKAPITAL

11

603.469,72

EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOLDELSE
1.323.473,06
508.000,00
291,02
(882.174,67)
949.589,41
2.868.882,54

John Henri Slej

PRIMO EGENKAPITAL

949.589,41

OVF. FRA FORENINGEN (SGF) tilgode 2016

508.000,00

INDTJENTE RENTER
VEDLIGEHOLDELSE

(271.516,25)

EGENKAPITAL-VEJKONTOEN

1.186.073,16

PASSIVER i alt

2.948.498,99
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NOTER TIL DRIFTEN

2015
KONTINGENTINDTÆGTER

Regnskab

Budget

2016

2016

NOTE 1

741.680,00

1. RATE 1016 MEDLEMMER

767.080,00

767.080

746.760,00

2. RATE 1016 MEDLEMMER

772.160,00

772.160

751.840,00

3. RATE 1016 MEDLEMMER

777.240,00

777.240

756.920,00

4. RATE 1016 MEDLEMMER

782.320,00

782.320

3.098.800,00

3.098.800

(1.142.458,41)

(1.119.000)

(106.424,10)

(87.640)

(5.230,81)

0

(56.852,56)

(40.000)

(1.310.965,88)

(1.246.640)

2.997.200,00

KONTINGENT I ALT

PERSONALEUDGIFTER
(1.087.823,63)
(96.335,83)
1.693,04
(38.435,71)
(1.220.902,13)

NOTE 2

LØNNINGER
DIVERSE OFFENTLIGE UDGIFTER
FERIEPENGE GARTNERE
PERSONALEOMKOSTNINGER
PERSONALE I ALT
AREALOMKOSTNINGER

NOTE 3

(138.684,34)

MASKINVEDLIGEHOLDELSE

(143.508,03)

(120.000)

(119.100,55)

MATERIALER-DRIVMIDLER

(82.172,41)

(120.000)

(39.385,50)

ASSURANCE +VÆGTAFGIFT

(40.381,29)

(40.800)

(36.531,13)

FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE

(31.758,69)

(35.000)

(11.053,75)

VEJBRØNDE - OPRENSNING -VEDLIGEH.

(9.068,75)

(40.000)

(90.656,76)

SNERYDNING

(77.030,38)

(175.000)

(37.625,72)

OVERARBEJDE-SNERYDNING

(37.625,72)

-

(12.333,60)

LEGEPLADSER

(75.756,18)

(50.000)

(15.185,13)

GRØNNE AREALER

(11.058,50)

(30.000)

(5.710,19)

STIER OG VÆNGER

(23.802,58)

(10.000)

(9.799,00)

GRENPLADS

(9.896,60)

(11.000)

(7.871,25)

HÆRVÆRK

(24.897,73)

(10.000)

(566.956,86)

(641.800)

(523.936,92)

AREALOMKOSTNINGER I ALT

Oprydning efter nytår.
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NOTER TIL DRIFTEN

2015
ADMINISTRATION

Regnskab

Budget

2016

2016

NOTE 4

(37.561,33)

KONTORHOLD

(24.303,78)

(37.000)

(61.757,70)

IT-UDGIFTER/KONTINGENTOPKR. M.M.

(54.882,80)

(70.500)

(7.200,82)

INTERNE MØDER

(8.879,45)

(7.000)

(1.519,70)

GAVER OG REPRÆSENTATION

(3.968,95)

(2.000)

(1.403,00)

GEBYRER

(7.009,00)

(5.000)

(29.335,95)

KONTINGENTER BL.A. DAG

(25.158,76)

(25.000)

(26.030,62)

TIDSSKRIFTER - AVISER - HÅNDBØGER

(27.900,90)

(28.000)

(9.094,10)

(6.000)

(5.724,51)

KURSER OG MESSER

(41.559,73)

ASSURANCE

(42.536,40)

(33.500)

(25.597,50)

REVISION, ADVOKAT

(28.393,50)

(21.000)

SOCIALE ARRANGEMENTER

(10.778,00)

(10.000)

(28.884,15)

GENERALFORSAMLING

(30.380,65)

(30.000)

(61.600,00)

BESTYRELSESHONORAR

(61.600,00)

(61.600)

(334.886,29)

(336.600)

Regnskab

Regnskab

Budget

2015

2016

2016

(8.081,20)

(336.256,21)

ADMINISTRATION I ALT

AFSKRIVNINGER

NOTE 5

(50.060,52)

SKILTE OG LEGEPLADSER

(50.166,00)

(50.000)

(230.654,00)

MASKINER OG INVENTAR

(245.124,00)

(250.000)

(280.714,52)

AFSKRIVNINGER I ALT

(295.290,00)

(300.000)

(61,26)

(4.400)

FINANSIERING
(126,01)
10.230,00
3.472,17
13.576,16

John Henri Slej

NOTE 6

RENTER- BANK
RABATTER
RYKKERGEBYR/ RENTER
FINANSIERING I ALT
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NOTER TIL DRIFTEN

2015
EJENDOMSOMKOSTNINGER
(11.050,65)

RENTER

(14.379,56)

EJENDOMSSKAT

Regnskab

Budget

2016

2016

(8.948,51)

(13.000)

(15.222,66)

(15.000)

NOTE 7

(6.301,91)

ASSURANCE

(6.452,55)

(7.000)

(3.571,69)

EL

(3.415,82)

(5.000)

(11.495,75)

(12.000)

(5.934,55)

(4.000)

(435,11)

(1.100)

(22.758,69)

(10.000)

(995,00)

(1.500)

(75.658,64)

(68.600,00)

(10.378,96)
(4.235,88)
(895,00)

VARME
VAND
RENOVATION

(3.557,21)

VEDLIGEHOLDELSE

(1.114,90)

RENGØRINGARTIKLER

(55.485,76)
01.01.2016

EJENDOMMEN I ALT
NOTER TIL BALANCE

31.12.2016

DIV. TILGODEHAVENDER
740,00
11.700,00
3.000,00
15.440,00

NOTE 8

TILGODEHAVENDE KONTINGENT
LØNREFUSION

0,00

FORUDBET. TRYG GARANTI

0,00

TILGODEHAVENDER I ALT
ANLÆGSAKTIVER

3.532.579,11
95.437,50

770,00

770,00
NOTE 9

ANSKAFFELSESSUM 01.01.2016

3.628.016,61

TILGANG I REGNSKABSÅRET

21.024,50

AFGANG I REGNSKABSÅRET
3.628.016,61
(2.372.618,08)

-

ANSKAFFELSESSUM 31.12.2016

3.649.041,11

SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2016

(2.653.332,60)

AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER
(280.714,52)
(2.653.332,60)
974.684,01

SKILTE

ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER

(295.290,00)

AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT PR. 31.12.2016
BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2016

MASKINER

700.418,51

LEGEPLADSER

Vore aktiver afskrives over 5 til 10 år, afhængig af aktivernes levetid.

John Henri Slej
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NOTER TIL BALANCE
01.01.2016

31.12.2016
SKYLDIGE OMKOSTNINGER

7.104,60
18.145,00
1.442,00
18.486,25
45.177,85

NOTE 10

KUWAIT PETROLEUM A/S

0

LØNSUM 4. KVT. 2015

15.196,00

AUB/AER 3.KVT.

1.856,90

REVISOR

18.000,00

SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT

35.052,90

EGENKAPITAL 2015

NOTE 11

BUNDET TIL FINANSIERING AF EJENDOM OG FÆLLESOMRÅDE:
870.798,57
870.798,57

SALDO PR. 01.01.2016

870.798,57

SALDO PR. 31.12..2016

870.798,57

870.798,57

FRI EGENKAPITAL:
(398.928,63)
593.480,62
(508.000,00)
557.350,56

SALDO PR. 01.01.2016

(313.448,01)

RESULTAT 2016

554.119,16

OVF. TIL VEJKONTOEN

(508.000,00)

EGENKAPITAL I ALT

(267.328,85)
603.469,72

2.500.000

VEJKONTO. EGENKAPITAL ULT. ÅRET
2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-500.000

-1.000.000

-1.500.000

UDGIFTER TIL
RENOVERING

-2.000.000

John Henri Slej
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BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2017
REGNSKAB

NOTE

BUDGET

2016
3.098.800,00

2017
KONTINGENTINDTÆGTER

1

3.098.800

PERSONALEOMKOSTNINGER

2

(1.365.106)

(566.956,86)

AREALOMKOSTNINGER

3

(634.900)

(334.886,29)

ADMINISTRATIONSOMKOSTN.

4

(352.100)

(1.310.965,88)

885.990,97
(295.290,00)
19.076,83

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

746.694

AFSKRIVNINGER

(300.000)

FINANSIERING

15.000

609.777,80

DRIFTSRESULTAT

461.694

(75.658,64)

EJENDOMSOMKOSTNINGER

5

(68.000)

20.000,00

SÆRLIGE POSTER

25.000

554.119,16

ÅRETS RESULTAT

418.694

DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES:
508.000,00
46.119,16

OVF. TIL VEJKONTOEN

400.000

OVF. TIL FRI EGENKAPITAL

18.694

554.119,16

2016

418.694

KONTINGENT PR. PARCEL

kr

3.050,00

kr

500,00

kr

2.550,00

PRO ANNO

kr

3.050

HERAF OVF. TIL VEJKONTO

kr

394

TIL DRIFT I FORENINGEN

kr

2.656

Udvikling i kontingent 2000 - 2017
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

John Henri Slej
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NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2017
REGNSKAB

BUDGET

2016

2017
KONTINGENTINDTÆGTER

NOTE 1

767.080,00

1. RATE À KR. 770

782.320

772.160,00

2. RATE À KR. 765

777.240

777.240,00

3. RATE À KR. 760

772.160

782.320,00

4. RATE À KR. 755

767.080

3.098.800,00

KONTINGENT I ALT

3.098.800

PERSONALEUDGIFTER
(1.142.458,41)
(106.424,10)
(5.230,81)
(56.852,56)
(1.310.965,88)

NOTE 2

LØNNINGER

(1.219.106)

DIVERSE OFFENTLIGE UDGIFTER
FERIEPENGE GARTNERE

(104.000)
-

PERSONALEOMKOSTNINGER

(42.000)

PERSONALE I ALT

(1.365.106)

AREALOMKOSTNINGER

NOTE 3

(143.508,03)

MASKINVEDLIGEHOLDELSE

(150.000)

(82.172,41)

MATERIALER-DRIVMIDLER

(107.000)

(40.381,29)

ASSURANCE+VÆGTAFGIFT

(41.900)

(31.758,69)

FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE

(35.000)

(9.068,75)

VEJBRØNDE

(20.000)

(77.030,38)

SNERYDNING

(175.000)

(37.625,72)

OVERARBEJDE - SNERYDNING

(75.756,18)

LEGEPLADSER

(50.000)

(11.058,50)

GRØNNE AREALER

(30.000)

(23.802,58)

STIER OG VÆNGER

(10.000)

(9.896,60)
(24.897,73)
(566.956,86)

John Henri Slej

GRENPLADS

-

(6.000)

HÆRVÆRK

(10.000)

AREALOMKOSTNINGER I ALT
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REGNSKAB

BUDGET

2016

2017
NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2016
ADMINISTRATION

NOTE 4

(24.303,78)

KONTORHOLD-TLF-PORTO

(35.000)

(54.882,80)

IT-UDGIFTER/KONTINGENTOPKR. M.M.

(67.500)

(8.879,45)

INTERNE MØDER

(8.000)

(3.968,95)

GAVER OG REPRÆSENTATION

(3.000)

(7.009,00)

GEBYRER

(7.000)

(25.158,76)

KONTINGENTER BL.A. DAG

(21.000)

(27.900,90)

TIDSSKRIFTER - AVISER

(29.000)

(9.094,10)

KURSER OG MESSER

(6.000)

(42.536,40)

ASSURANCE

(44.000)

(28.393,50)

REVISION-ADVOKAT

(23.000)

(10.778,00)

SOCIALE ARRANGEMENTER

(10.000)

(30.380,65)

GENERALFORSAMLING

(31.000)

(61.600,00)

BESTYRELSESHONORAR

(67.600)

(334.886,29)

ADMINISTRATION I ALT

(352.100)
-2%

-16%

Fordeling i
2017

Personale
-42%

Areal
Afskrivninger

-11%

Administration
Vejkonto
Ejendom

-9%
-20%

EJENDOMSOMKOSTNINGER
(8.948,51)
(15.222,66)

RENTER

NOTE 5
(9.000)

EJENDOMSSKAT

(16.000)

(6.452,55)

ASSURANCE

(7.000)

(3.415,82)

EL

(4.000)

(11.495,75)
(5.934,55)
(435,11)
(22.758,69)
(995,00)
(75.658,64)

John Henri Slej

VARME

(12.000)

VAND

(6.000)

RENOVATION

(2.500)

VEDLIGEHOLDELSE

(10.000)

RENGØRINGSARTIKLER

(1.500)

EJENDOMMEN I ALT

(68.000)
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Anvendt Regnskabspraksis
Årsrapporten for Skjoldhøjparkens Grundejerforening for 2016 er aflagt i overensstemmelse med
vedtægterne og den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med
tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen efter opkrævningsperioden.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, incl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde/ejendom,
da restværdi mindst udgør kostprisen.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi.

Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ............................................. 5-10 år

Restværdi
0%

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

John Henri Slej
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Nuværende § er.

FORSLAG TIL ÆNDRINGER

§ 4 Stk. 3.

Indkaldelse til generalforsamling skal
ske ved skriftlig henvendelse til
ethvert medlem med mindst 14 højst
28 dages varsel, og med angivelse af
tid og sted for generalforsamlingens
afholdelse.

§ 4 stk. 4

Punkt d. Bestyrelsens forslag til budget
Punkt. e. Fastsættelse af kontingent

§ 4 Stk. 7.

Stemmeog
taleret
på
generalforsamlingen
har
ethvert
medlem
samt
dettes
ægtefælle/samlever. Dog kan der kun
afgives én stemme pr. parcel uanset
antal ejere. Såfremt et medlem ikke
selv kan deltage i generalforsamlingen,
kan stemmeretten ved skriftlig
fuldmagt overdrages et andet medlem
af foreningen.

§ 4 STK. 3. Indkaldelse til generalforsamling sker ved
opslag på foreningens hjemmeside
samt ved skriftlig henvendelse til
ethvert medlem som over for
bestyrelsen har fremsat skriftlig
begæring herom. Indkaldelse skal ske
med mindst 14 dages varsel og højst 28
dages varsel og med angivelse af tid og
sted
for
generalforsamlingens
afholdelse samt dagsorden for mødet.
Forslag
til
vedtagelse
på
generalforsamlingen, herunder forslag
til vedtægtsændringer bekendtgøres
sammen
med
indkaldelsen
til
generalforsamlingen.

§ 5 Stk. 3.

Alle forslag om vedtægtsændringer
skal tilstilles medlemmerne sammen
med indkaldelse til generalforsamling.

§ 8 Stk. 2.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31.
december, første gang dog fra 1.
september 1990 til 31. december 1991.
Regnskabet skal revideres af en
statsautoriseret revisor. Sammen med
indkaldelse
til
generalforsamling
udsendes:

§ 4 stk. 4.

Punkt d og punkt e slås sammen til:
Punkt d. Bestyrelsens forslag til budget
og kontingent.
Efterfølgende punkter nummereres
om.

§ 4 stk. 7.

og
taleret
på
Stemmegeneralforsamlingen
har
ethvert
medlem
samt
dettes
ægtefælle/samlever. Dog kan der kun
afgives én stemme pr. parcel uanset
antal ejere. Medlemmer der ønsker at
deltage
på
foreningens
generalforsamling, skal senest 24 timer
før generalforsamlingens afholdelse
anmode om adgangskort enten via
foreningens hjemmeside, pr. telefon
eller pr. e-mail. På tilsvarende vis kan
fuldmagter rekvireres.

§ 5 stk. 3

UDGÅR. Er med under § 4 stk. 3.

a) Foreningens
reviderede
driftsregnskab og status.
b) Bestyrelsens forslag til budget for
det kommende regnskabsår.

§ 8 Stk. 3.

John Henri Slej

Foreningen
tegner
en
kautionsforsikring
gældende
for
foreningens driftsmidler for kassereren
og
foreningens
forretningsfører,
såfremt en sådan er ansat.
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§ 8 stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til
31.december.
Regnskabet
skal
revideres af en statsautoriseret revisor.
Regnskab og forslag til budget for det
kommende regnskabsår offentliggøres
på foreningens hjemmeside forud for
den
ordinære
generalforsamlings
afholdelse. For medlemmer der over
for bestyrelsen har fremsat begæring
om skriftlig henvendelse, jf. § 4. stk. 3.,
fremsendes regnskab og forslag til
budget sammen med indkaldelsen til
den ordinære generalforsamling.
.
§ 8 Stk. 3.
Foreningen
tegner
en
kautionsforsikring
gældende
for
foreningens
driftsmidler
for
formanden, kassereren og foreningens
forretningsfører, såfremt en sådan er
ansat.
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DEKLARATIONER
AKT NR. D 170:
Gældende for følgende vænger: ASKØ, BOGØ, GAVNØ OG FEJØ

BEPLANTNING:
Enkelte fritstående træer er tilladt, dog højst tre pr. grund. Anden beplantning på parcellerne
må ikke overstige et plan med 45 gr. hældning fra højde i skel på 1,80 m.
Der må ikke på grundene plantes grådige eller stærkt skyggende træer såsom poppel,
hestekastanie, elm eller ahorn.
PARKERINGSFORHOLD:
Kun køretøjer, der må anvendes til personbefordring, på indtil 3500 kg totalvægt – og højst
3 på hver parcel – må være hjemmehørende og til stadighed henstillet på parcellen.
Køretøjer af anden art må kun henstilles på og ved parcellen i det omfang, det er nødvendigt
for af- og pålæsning, jf. i øvrigt § 11 in fine. (Virksomhed)
Langtidsparkering af campingvogne og lignende må ikke finde sted.
AKT NR. AH 440:
Gældende for følgende vænger: ENØ, DREJØ.

BEPLANTNING:
Der må ikke på parcellerne plantes popler, kastanier, eller andre stærkt vandsugende
beplantninger.
PARKERINGSFORHOLD:
Kun indregistrerede køretøjer, der må anvendes til personbefordring, på indtil 3500 kg
totalvægt – og højst 3 på hver parcel – må være hjemmehørende og til stadighed henstillet
på parcellen. Køretøjer af anden art må kun henstilles på og ved parcellen i det omfang, det
er nødvendigt for af- og pålæsning.
Udendørs langtidsparkering af campingvogne og lignende må ikke finde sted.
AKT NR. R 212:
Gældende for følgende vænger: SIØ, RØMØ, ORØ, STRYNØ.

BEPLANTNING:
På parcellerne må der ikke findes beplantninger, der ved skygge eller kraftig vækst er til
væsentlig gene for naboerne.
PARKERINGSFORHOLD:
Kun person- og varemotorkøretøjer på indtil 3500 kg totalvægt må henstilles på
parcellerne. Der må dog højst henstilles 3 motorkøretøjer pr. parcel. Motorkøretøjer af
anden art må kun henstilles på parceller og vejarealerne i det omfang, det er nødvendigt
for af- og pålæsning.
Campingvogne, både o.lign. må ikke parkeres på vejarealer og må kun anbringes på
grundene, når dette kan ske uden væsentlig gene for naboerne.
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AKT NR. G 229:
Gældende for følgende vænger:
SKARØ S FRA NR. 41 TIL 43 OG dele af LANGØ fra nr. 28 til 46 fra nr. 52 til 68

BEPLANTNING:
Beplantning inde på parcellerne må ikke overstige et plan med 45 gr. hældning fra
den maksimale hækhøjde i skel på 1,80 m. Der må ikke på parcellerne plantes
grådige eller stærkt skyggende træer såsom poppel, hestekastanier, elm eller ahorn.
PARKERINGSFORHOLD:
Kun køretøjer, der må anvendes til personbefordring, på indtil 3500 kg totalvægt – og
højst 3 på hver parcel – må være hjemmehørende og til stadighed henstillet på
parcellen. Køretøjer af anden art må kun henstilles på og ved parcellen i det omfang
det er nødvendigt for af- og pålæsning.
Langtidsparkering af campingvogne og lignende må ikke finde sted.

AKT NR AH 611:
Gældende for følgende vænger: BJØRNØ, FARØ, GLÆNØ, HALMØ, HINDØ, KYØ,
LIVØ, LINDØ, LANGØ, MANDØ, MEJLØ, SKARØ.

BEPLANTNING:
Beplantning på parcellerne må ikke overstige et plan med 45 gr. hældning fra højde i
skel på 1,80 m. Der må ikke på grundene plantes grådige eller stærkt skyggende træer
såsom poppel, hestekastanier, elm eller ahorn.
PARKERING:
Kun indregistrerede køretøjer, der må anvendes til personbefordring, på indtil 3500
kg totalvægt – og højst 3 på hver parcel – må være hjemmehørende og til stadighed
henstillet på parcellen. Køretøjer af anden art må kun henstilles på og ved parcellen i
det omfang det er nødvendigt for af- og pålæsning. Udendørs langtidsparkering af
campingvogne og lignende må ikke finde sted.
Grundejerforeningen har fået overdraget påtaleretten f.s.v. angår
beplantningen gældende for alle 5 deklarationer i området.
Det er bestyrelsens politik, at foreningen ikke påtaler evt. overtrædelser
af deklarationerne.
Kun i de tilfælde, hvor man naboer imellem ikke kan blive enige om træer
o.lign., vil bestyrelsen tage affære.
Med hensyn til parkering vil bestyrelsen i alle tilfælde påtale
parkeringer, der er til ulempe for naboer, vore gartnere og i det hele
taget til færdslen i området.
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HENVENDELSER OM VAND, FJERNVARME, RENOVATION, STI- OG VEJBELYSNING
SAMT ELFORSYNING
AFFALD OG VARME
AFFALD/VARME AARHUS
BAUTAVEJ 1, 8210 ÅRHUS V.
TLF. 89 40 15 00 - mail: affaldvarme@aarhus.dk
VAND OG SPILDEVAND
ÅRHUS VAND A/S
BAUTAVEJ 1, 8210 ÅRHUS V.
TLF. 89 47 10 00 - mail: kunde@aarhusvand.dk
STI- OG VEJBELYSNING
Fejlmelding:
www.aarhus.dk/vejbelysning
tlf. 89 40 44 00 Trafik og Veje
eller hos Energimidt:
www.energimidt.dk/privat/kundecenter
ELFORSYNING
AURA ENERGI (Galten Elværk)
SMEDESKOVVEJ 55, 8464 GALTEN
TLF. 87 54 06 00
GENBRUGSSTATION
SINTRUPVEJ 57, 8220 BRABAND
ÅBNINGSTIDER:

John Henri Slej

MANDAG - FREDAG

KL. 07 - KL. 18

LØRDAG

KL. 10 - KL. 17

SØN- OG HELLIGDAGE

KL. 10 - KL. 17
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BESTYRELSE M.FL.
FORMAND
Jesper Kolling Andersen

Strynøvænget 40
Tlf. 86 24 22 70
mail: formand@skjoldhoj.dk
KASSERER
Erling C. Larsen
Drejøvænget 30
Tlf. 58 38 04 41
mail: erla@stofanet.dk
BESTYRELSESMEDLEMMER
Lene Moeskjær
Drejøvænget 62
Tlf. 24 89 80 35
mail: moeskjaer@stofanet.dk
Søren Myrhøj
Orøvænget 17
Tlf. 24 42 86 28
mail: myrhoj@mail.tele.dk
Ole Thorup
Rømøvænget 8
Tlf. 50 92 08 40
mail: ot.thorup@stofanet.dk
FORRETNINGSFØRER
John Henri Slej
Halmøvænget 5
tlf. 86 24 63 40
mail: slej@gefiber.dk
FORENINGENS KONTOR M.V.
Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54,
eller tlf. 86 24 60 54 mellem kl. 10.00 og kl. 10.30
mail: sgf@gefiber.dk

GARTNERE
Per Calmar
mobil nr. 27 34 90 00
Bjarne Levinsen
mobil nr. 20 66 30 33
Christopher S. Sørensen, elev
mobil nr. 20 61 53 43
mail: gartner@skjoldhoj.dk
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