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Bestyrelsen for Hornsved Grundejerforening

 Telefon
Formand:                                      
Tina Theilgaard 24421256
Mail: formand@hornsvedgf.dk

Næstformand:
Kristian Georg Madsen 22178127
Mail: naestformand@hornsvedgf.dk 

Fællesarealer:
Erik Hovgaard 20120781
Mail: arealer@hornsvedgf.dk 

Dræn:
Kristian Georg Madsen 22178127
Mail: draen@hornsvedgf.dk 

Preben Byberg 29470284
Mail: draen@hornsvedgf.dk 

Veje:
Torben Kirkbøl 27240501
Mail: veje@hornsvedgf.dk

Sociale medier:                              
Randi Gadgaard 30481118
Mail: some@hornsvedgf.dk

Praktisk information
 Telefon
Rådhuset:                                    
Torvet 1 47351000
3600 Frederikssund
www.frederikssund.dk

Skorstensfejermester:
Søren Bryde 47531912
www.skorstensfejermester.dk 

Håndkøbs- og udbragt medicin:
Dagli’ Brugsen 47530185
Krakasvej 1 A
3630 Jægerspris

Nordsjællands Politi: 49271448

Jægerspris Lægecenter: 47532222

Vandforsyning:
Novafos, Frederikssund 44208000

HJEMMESIDEN: www.hornsvedgf.dk 
Her finder I opdateringer om udvalgenes aktivite-
ter i området samt tidligere informationer, bladet 
elektronisk, regnskaber og vedtægter m.m.

FACEBOOK: Hornsved Grundejerforening

ADMINISTRATION:
Lund Elmer Sandager                      33300200
Mail: lbs@les.dk 

Hornsvedbladet:
Udsendes gratis til alle grundejerforeningens 
medlemmer og vejbidragsydere. 

Redaktionen af næste blad afsluttes den 1. 
februar 2023

Ansvarshavende redaktør: Tina Theilgaard
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I HORNSVED GRUNDEJERFORENING

Søndag den 24. april 2022 kl. 11:00 i Skovens Forsamlingshus

Der vil være gratis kaffe/the og en croissant fra kl. 09:30 samt øl/vand senere.
Kl. 10:00 oplæg og debat ved Christian Grau om bl.a. livsstilsværdier i sommer-

husområdet

Ang. evt. ændringer: Hold øje med hjemmesiden www.hornsvedgf.dk

Dagsordenen for generalforsamlingen følger vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Nedsættelse af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag
8. Valg: Valg omfatter en periode på 2 år. Ifølge foreningens vedtægter – og referatet fra sidste 

generalforsamling er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i 2022: Tina Theilgaard, Torben 
Kirkbøl og Preben Byberg. Alle modtager genvalg. Erik Hovgaard er ikke på valg, men ønsker at 
udtræde af bestyrelsen. 
Desuden er følgende på valg: Finn Regil Christensen og Karsten Nielsen, interne revisorer og 
herudover skal der vælges to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.

9. Eventuelt (her kan ikke træffes beslutninger)

BEMÆRK:
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. 
Der vil være check in ved indgangen. Vejbidragsydere har i henhold til vedtægterne ikke adgang 
til generalforsamlingen.

Medbring dette blad, da der ikke vil blive uddelt yderligere dagsorden, regnskab og budget på 
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
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Hornsved Grundejerforenings skriftlige bestyrelsesberetning for 2021

Indledning
Kære Grundejere,

2021 blev endnu et år med Corona hist og pist, og adskillige grundejere har været på isolationso-
phold her i vores dejlige sommerhusområde – mere eller mindre frivilligt. I skrivende stund er der 
krig i verden, så ting har ændret sig dramatisk – og meget hurtigt. 

Vi har i bestyrelsen i det forgangne år haft møder med høj mødedeltagelse, da vores suppleanter 
også deltog i møderne, så plus sekretær har vi været 10 til møderne, hvilket har givet god debat og 
mange input til fremtidigt arbejde. Udover udvalgene har der været divers  e ’spot-udvalg’, f.eks. 
bladudvalg, udvidet vejudvalg m.fl.

Vi har i år valgt at få input udefra til generalforsamlingen, se andetsteds i 
bladet, og hyret en foredragsholder, og vi håber således at få endnu flere til 
at møde frem til generalforsamlingen. Vi håber også meget, at den yngre 
generation har lyst til at præge arbejdet og stille op til bestyrelsen. 
”Forenings Danmark” kan simpelthen ikke fungere, medmindre vi 
alle – eller i hvert fald mange – gør en indsats. Og vores skønne 
område her i Hornsved er jo værd at gøre et stykke arbejde for.

Herunder følger korte resumeer over hvad det vigtigste arbejde i 
de faste udvalg har været i 2021.

Veje
Vejene i HGF er som vanligt blevet løbende vedligeholdt. Dette 
for at de er sikre at færdes på, for at forebygge nedbrydning og 
for at området umiddelbart gør et godt indtryk.

Som i sikkert ved har vinteren stor betydning for nedbrydningen 
af vejene. Det er dog ikke meget vinter, vi har oplevet på det sidste, 
hvilket jo er et plus for vore veje. Til gengæld havde vi nogle kraftige 
regnskyl sidste år. Det har betydet, at vi har måtte fjerne udskyllet grus 
enkelte steder, grus som udover at lægge sig på kørebanen, også er skyllet 
ind på genboernes grunde. Det har også betydet, at vi har måtte efterfylde med 
kantgrus mange steder.

De steder vi havde planlagt asfaltarbejde er det blevet udført. Derudover er der blevet lappet stør-
re huller enkelte steder, bl.a. på stien mellem Nye og Gamle Kulhusvej overfor Rågevej.
Der er også påført grus på Rævevej og på stikvejen i forlængelse af Tjørnevej.
Ud over frost, skybrud og tung trafik er trærødder en af de store syndere. Det er derfor en god ide 
at holde øje med træer i rabatten og store træer på egen grund ud mod vejen.
I år har vi bl.a. påtænkt at gøre arbejdet med revneforsegling og efterfyldning af kantgrus færdigt, 
så vi har været hele foreningen rundt.
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Fællesarealer
2021 har været et forholdsvist roligt år for fællesarealerne. Arbejdet har primært bestået i vedli-
geholdelse og slåning én gang årligt.Ved højen er der fældet poppeltræer, der var hule, ind mod 
naboen til fællesarealet. Ved bådlaug Nord, er adgangsforholdene over matrikel fra fjordstien efter 
aftale med grundejerne forbedret, ved slåning af Tangstien. Se mere andetsteds i bladet ang. en 
verserende retssag om Tangstien.

Hæk og Hegn
For ”Hegn & Hæk” har år 2020 været et rimeligt stille år uden de helt store udfordringer. Der har 
været en del henvendelser hvor grundejerne gerne ville i kontakt med naboen, i forbindelse med 
f.eks. fældning og beskæring af træer, hække og hegn. Udvalget har i denne forbindelse været be-
hjælpelig med at sætte dem i forbindelse med hinanden, hvis det har været bydende nødvendigt.

Den årlige ”Hegn & Hæk” - kørsel er foretaget som sædvanlig, hvor der har været 
mest fokus på oversigtsforholdene i vores vejkryds, hvor vi har almindelig vige-

pligt. Oversigtsforholdene skal være i orden så vi undgår færdselsuheld.
”Kørslen” gav anledning til at udsende breve til 33 grundejere og bede 

dem om at beskære eller klippe hækkene på deres hjørnegrunde.
At det kun var nødvendigt at udsende 33 breve skyldes formentlig 

coronaen, hvor grundejerne har opholdt sig mere i deres huse 
og derfor også haft bedre tid til at beskære og klippe. ”Hegn & 

Hæk” - udvalget kunne da godt håbe, at denne tendens vil holde 
fremover, bare uden Coronaen.

Dræn
Efter en sommer og et efterår med få problemer med vand 
på parcellerne, så har vinteren, og især februar budt på store 
mængder regn og derfor mange henvendelser. Der har været så 

mange henvendelser, at vores kloakmester har haft svært ved at 
kunne følge med. Det er derfor dejligt, når I grundejere som oftest 

har udvist forståelse og tålmodighed.

Ud over drænproblemer har der også været en del arbejde med at 
etablere nye brønde og reparere de gamle. Vi har også haft en del udgif-

ter med nye drænrør, og i forbindelse med den stigende grundvandsstand 
har det vist sig nødvendigt at etablere nogle nye sidedræn og brønde tilkoblet de 

eksisterende hoveddræn. Det har også været nødvendigt med et par større oprens-
ninger af de åbne drænforløb/småsøer, som flere steder har været ved at blive tilgroet.

Hjemmeside og facebook
Hornsved Grundejerforening er aktiv på 2 sociale medier. Vi har en hjemmeside, og i 2021 blev der 
oprettet en Facebookside. 

Grundejerforeningen har over 1000 medlemmer, og der er p.t. 296 medlemmer på Facebooksiden.
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Når der er nyt fra bestyrelsen, bliver det i de fleste tilfælde lagt både på hjemmesiden og på 
facebooksiden. Bestyrelsen kan selv lægge opslag på Facebook. Skal et opslag på hjemmesiden, 
skal det sendes til det firma, som administrerer vores hjemmeside. Med andre ord, så kommer 
information hurtigere ud på Facebook.
Bestyrelsen håber derfor, at Facebook medlemstallet vil stige, således at informationerne kommer 
hurtigere ud til flere medlemmer.

Bestyrelsen har valgt, at der ikke er mulighed for at kommentere opslag på Facebook. Dette 
begrundes i, at det er informationer der lægges op. Hvis man har kommentarer til bestyrelsens op-
slag, så modtages disse meget gerne på relevant mail. Mail til alle bestyrelsesmedlemmer fremgår 
af hjemmesiden.

Afslutning
Hornsved Grundejerforenings Bestyrelse vil gerne takke samtlige samarbejdspartnere, Frederiks-
sund Kommune, vores leverandører, administrator og annoncører, men især jer grundejere, som 
vi virkelig er glade for at være løbende i kontakt med. Vi synes, at det for hvert år bliver mere og 
mere tydeligt, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og vi er glade, når konflikter parter imellem, 
kan blive løst ved et møde med de pågældende udvalgsformænd. Ligeledes håber vi, at vores 
facebookside kan give endnu hurtigere og bedre information om hvad der foregår rundt om i 
grundejerforeningen, men vi ved jo ikke alt hvad der foregår, så send os gerne mails – eller tag tlf. 
og kontakt os – vi er her for at hjælpe jer alle-

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
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Hornsved Grundejerforening.  
Det hyggelige sommerhusområde for enden af Hornsherred.

Hornsved Grundejerforening dækker over et afvekslende og naturskønt område. Området blev 
udstykket til sommerhuse helt tilbage i 50erne, måske endda tidligere. Allerede ved de første 
udstykninger fra Bakkegårde og Hjortegarde, blev der lavet deklarationer, som stiller krav til både 
udseende og brug af området. Disse deklarationer er tinglyst på alle parceller og er stadig gælden-
de. Flere af dem fremgår af § 12 i Hornsved Grundejerforenings vedtægter (se vedtægterne på 
www.hornsved-grundejer.dk).

Bestyrelsen bliver ofte stillet spørgsmål vedrørende rabatter og skel. Begge dele er omtalt i dekla-
rationerne og i vedtægterne. Det fremgår fx, at vores dejlige område, skal fremstå som et sommer-
husområde, at alle ejendomme skal bygges i sommerhusstil, rabatter skal være af græs, hegn i skel 
mod vej skal være levende hegn, hvis det er over 1 meter højt.

Alle rabatter og fællesarealer i grundejerforeningen er ejet af grundejerforeningen, og der må ikke 
laves ændringer på disse områder. 

Hvis der på grund af specielle hensyn, ønskes fx flytning og/eller bredere indkørsel skal dette ansø-
ges både hos Frederikssund Kommune og hos Hornsved Grundejerforening.  

Der er en lang række bestemmelser som foreningens bestyrelse efter vedtægter og tinglyste dekla-
rationer skal tage stilling til overholdelse af.

En tur rundt i grundejerforeningens område afslører at flere ikke overholder de vedtagne regler. 
Det giver et dilemma for bestyrelsen. Skal overtrædelsen påtales over for grundejeren? Hvorledes 
reagerer grundejeren? Hvilke sanktioner skal og kan bestyrelsen tage i anvendelse, hvis grundeje-
ren ikke efterlever pålæg?

De helt grundlæggende spørgsmål er her, hvor aktiv bestyrelsen skal være i relation til at påse og 
påtale når vedtægter og tinglyste deklarationer ikke følges? Hvad forstår vi ved sommerhusstil, og 
ønsker vi virkelig et område, der ligner bymæssig bebyggelse?

Disse spørgsmål vil vi i bestyrelsen gerne debattere med grundejerne, fx på en temadag.
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• Spuling af kloak 

• Kørsel med slamsuger 

• TV-inspektion 

• Montering af rottespærre 

Etablering af 
nedsivningsanlæg, dræn samt 
alt kloak og anlægsarbejde 

  
Kørsel med kran bil, levering af 
grus samt bortkørsel af jord, 
haveaffald m.m. 

 
Ring og få et uforpligtende tilbud til Jacob på 21648708 el. mail Info@stigbjerg.dk 

Stigbjerg Entreprise ApS Langager 12, 3630 Jægerspris    



HVAD BRINGER FREMTIDEN?

Bestyrelsen har desværre ikke en krystalkugle, som kan vise os hvad fremtiden bringer. Dog kan vi 
nok forudse udfordringer i den kommende tid indenfor områderne: Dræn, veje og rabatter.

Hvad angår dræn, skal vi nok forvente flere voldsomme regnskyl og skybrud i fremtiden. Dette 
kombineret med forhøjelse af grundvandsstanden vil medføre problemer flere steder i vores 
grundejerforening. Der er allerede flere lavtliggende områder, som oplever, at deres parceller står 
under vand, når det regner.

Vi er en grundejerforening med mange drænforløb, både åbne og lukkede, og vi har områder der 
trænger til at få etableret dræn og brønde. 

Derfor vil den kommende tid medføre stigende udgifter til afledning af vand fra vores områder, og 
dette er en fælles udgift for alle grundejere.

Den stigende vandmængde medfører også øgede udgifter til renovering af rabatter og asfalt. Vores 
rabatter skyller væk, og især flisebelagte overkørsler giver ekstra vand på vejene.

Vi har ikke indflydelse på vejret, men vi vil i bestyrelsen arbejde på en langsigtet plan for, hvordan 
vi kan lede vandet væk. 

MEN der er noget vi har indflydelse på. Der afholdes jævnligt store reparationer når træernes 
rødder vokser sig større og ødelægger dræn, rabat og asfalt. Så tænk over om du/I har store træer 
nær dræn og brønde og om det vil hjælpe at fælde disse.
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TANGSTIEN

Retssag om adgang på Tangstien

Hornsved Grundejerforening er sammen med Bådlaug Nord blevet stævnet af Suzan Charlotte 
Lenz, der ejer Fjordstien 2, med påstand om, at ”de sagsøgte tilpligtes at anerkende, at deres med-
lemmer ikke har ret til at benytte Tangvejen samt matr.nr. 2g, Bakkegårde, Dråby til transport eller 
isætning af lystbåde eller andre fartøjer.”

Stævningen, der fremkommer efter en mailudveksling med Suzan Lenz og dennes rådgivere, 
undrer grundejerforeningen, da Suzan Lenz ikke ejer den omtalte grund, ikke er påtaleberettiget 
i forhold den tinglyste adgangsret, se redegørelse på Hornsvedgf.dk, og er gjort opmærksom på, 
slåning af rosenbuske, for at sikre denne adgangsret er aftalt med ejerne ag matr.nr. 2 g.

Hertil kommer, at bådejerne i årtier har benyttet adgangsvejen til transport af både.

Det er grundejerforeningens/bådlaugets og vores advokats opfattelse, at Suzan Lenz ikke opfylder 
de juridiske betingelser for at få sagen behandlet ved domstolen og vil derfor, ud over at påstå 
frifindelse, kræve sagen afvist for retten.

Vi vil løbende orientere om sagen på vores hjemmeside/facebook

Søren Knudsen Aps
 
 
Spar op til 80%, hjælp til tilskud,  VE og KMO certificeret, gratis 
konsulentbesøg, 5 års garanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varmepumpe til sommerhuset holder natten lun. 
Telefon: 2087 8854    www.knudsen.link    Luft / Luft 

 

Incl.wifi 
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RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS
Ejendomsmæglere / Roskildevej 3 A / 3600 Frederikssund 

Tlf. 7199 3600 / 3600@mailreal.dk / realmaeglerne.dk/3600

At sælge sin bolig er en tillidssag. Derfor prioriterer vi det 
personlige engagement, fra ejendommen sættes til salg til 
den er solgt.

Vil du vide, hvad din bolig er værd på dit lokale boligmarked, 
så kontakt os for en gratis salgsvurdering. 

RealMæglerne
Staal & Nöhrlind
Fra til salg           solgt →



Vi har salgsværktøjerne i orden
Guldkøbere®

Hos RealMæglerne har vi et stort landsdækkende køberkartotek 
med seriøse købere, og du behøver kun én, der vil sætte pris på 
dit hjem.

RealMatch
Digitalt salgsværktøj, der i snit sælger din bolig 17% hurtigere 
end den gennemsnitlige salgstid på andre boliger på markedet.

RealSyn
Et uddybende tillæg til din tilstandsrapport, der skaber overblik 
og tryghed i beslutningsfasen og dermed fremmer salget af din 
bolig.
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Lidt om arbejdet i grundejerforeningens bestyrelse 

Formålet med dette indlæg er især at vi oplever, at det kan være svært at rekruttere nye medlem-
mer. Måske kan det skyldes manglende viden om hvad arbejdet handler om.
Så hermed lidt info herom – så alle kan tænke over, om de vil stille op til bestyrelsen den 24/4 
2022!

Sammensætningen af sommerhusbeboere ændrer sig over tid. Over de sidste år har der været en 
del salg. Dette medfører blandt andet nye beboersammensætninger, eksempelvis at yngre familier 
med børn er kommet til, heldigvis. Dette skriver vi ikke for at være aldersdiskriminerende, men 
fordi nye tilkommende måske har nye ønsker, behov og idéer til grundejerforeningens arbejde og 
prioriteringer.

Grundejerforeningens formål er at tilgodese medlemmernes interesser. Derfor er det vigtigt, at vi 
kommer rundt blandt foreningens medlemmer, og det synes vi at vi gør. Gennem organiseringen i 
diverse udvalg, taler, skriver og mødes vi med medlemmer, der henvender sig til os. Dette oplever 
vi som en vigtig dynamik i samarbejdet og kommunikationen.
Så er der nok flere der tænker, ja men hvor meget tid bruger man og kræver det, at man nærmest 
bor i Kulhuse?
NEJ. Man kan bo hvor man bor, og alligevel sidde i bestyrelsen. Men det er vigtigt, at man så vidt 
det er muligt, kan deltage i de ca. 6 - 7 møder der er på et år. På to af møderne holder hhv en 
sommerfrokost og en julefrokost.
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Hornsved Grundejerforening

     ____________________________________

Kulhuse, den                              2022

  REGNSKAB FOR ÅRET 2021

 (1. januar til 31. december)

CVR nr. 15 78 80 11
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2021

Ledelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for Hornsved Grundejerforening

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultat af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurdering af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Administration, den                 2022

Bestyrelsen, den                    2022

Tina Theilgaard Kristian Georg Madsen
Formand Næstformand

Torben Kirkbøl Erik Hovgaard

Preben Bybjerg Randi Gadgaard

Denis Møller Andersen

Påtegninger

LUND ELMER SANDAGER
Peter Wossler

Hornsved Grundejerforening

     ____________________________________

Kulhuse, den                              2022

  REGNSKAB FOR ÅRET 2021

 (1. januar til 31. december)

CVR nr. 15 78 80 11
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2021

Revisionspåtegning

Den interne revision var ikke færdiggjort ved trykning af
regnskabet.

Kulhuse, den                              2022

Karsten Nielsen Finn Regil

Påtegninger
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Årsrapport 1. januar - 31. december 2021

Resultatopgørelse

Noter Budget Regnskab Regnskab Budget
2021 2021 2020 2022

Indtægter:

Grundejerkontingent 1.041.495 1.016.675 1.055.258 1.040.000
Indtægter annoncer 7.400 8.050 0 8.000
Renteindtægter 0 0 38 0
Diverse 0 0 2.221 0
Rykkergebyr 0 0 615 0
Fællesbidrag m.v. i alt 1.048.895 1.024.725 1.058.132 1.048.000

Udgifter:
1 Reparation og vedligeholdelse 1.001.360 679.631 975.895 903.360
2 Hornsvedbladet 16.000 39.849 23.439 32.000
3 Administration 171.000 173.414 145.212 201.375
4 Honorar 66.300 45.350 65.300 66.300

Udgifter i alt 1.254.660 938.244 1.209.846 1.203.035

Resultat før renter -205.765 86.481 -151.714 -155.035 

Renteudgifter 12.181 13.267 11.826 13.000

Årets resultat -217.946 73.214 -163.540 -168.035 

2021

Revisionspåtegning

Den interne revision var ikke færdiggjort ved trykning af
regnskabet.

Kulhuse, den                              2022

Karsten Nielsen Finn Regil

Påtegninger
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Årsrapport 1. januar - 31. december 2021

Balance pr. 31. december 

Regnskab Regnskab
2021 2020

Aktiver:

Handelsbanken 1.351.498 1.212.516
Klientkonto 7.093 1.190
Likvider 1.358.591 1.213.706

Andre tilgodehavender 28.493 27.585

Aktiver i alt 1.387.084 1.241.291

Passiver:

Egenkapital 1.241.291 1.404.831
Årets resultat 73.214 -163.540 
Egenkapital i alt 1.314.505 1.241.291

Kreditorer 72.579 0

Passiver i alt 1.387.084 1.241.291
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Årsrapport 1. januar - 31. december 2021

Noter

Budget Regnskab Regnskab Budget
2021 2021 2020 2022

Note 1: Vedligeholdelse

Vedligehold veje 648.000 349.033 613.437 500.000
Vedligehold kloak og dræn 200.000 201.098 152.216 250.000
Vedligehold fællesarealer 150.000 126.140 206.882 150.000
Bautahøj vejlaug 3.360 3.360 3.360 3.360
I alt 1.001.360 679.631 975.895 903.360

Note 2: Hornsved Bladet
Trykning og grafisk opsætning 16.000 15.467 9.754 16.000
Porto og distribution 0 24.382 13.685 16.000
I alt 16.000 39.849 23.439 32.000

Note 3: Administration m.m.
Administration 75.000 93.750 75.000 75.000
Udarbejde logo 0 0 30.000 0
Generalforsamling 15.000 3.658 3.434 20.000
Oplægholder generalforsamling 0 0 0 26.875
Advokatbistand 4.000 0 0 14.000
Revisorbistand 0 16.250 0 0
Gebyrer 14.000 14.180 13.446 5.000
Porto 2.500 665 2.045 2.500
Forsikringer 4.000 4.148 3.837 4.500
Kontorartikler 1.000 0 820 1.000
Diverse 8.000 0 0 8.000
Befordring 1.000 182 371 0
Mødeudgifter 4.500 2.309 4.493 4.500
IT/Hjemmeside/Facebook 42.000 38.272 11.766 40.000
I alt 171.000 173.414 145.212 201.375

Note 4: Honorar
Formand 18.700 9.350 18.700 18.700
Dræn 14.000 10.500 14.000 14.000
Næstformand 2.000 4.500 2.000 2.000
Fællesarealer 7.000 3.500 7.000 7.000
Veje 7.000 10.500 7.000 7.000
Hæk & Hegn 7.000 3.500 7.000 7.000
Bestyrelsesmedlem 7.000
Hjemmeside og Facebook 0 3.500 6.000 7.000
Interne revisorer 3.600 3.600 3.600
I alt 66.300 45.350 65.300 66.300
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