
Bestyrelsens forslag til budget 2009 
Den ordinære generalforsamling 2009 forkastede budgettet for 2009 og pålagde 
bestyrelsen at udarbejde et forslag til nyt budget. Det nye budget skal udarbejdes, så 
det eliminerer den negative udvikling i likviditetsbudgettet på ca. 100.000 kr. om året. 
For at nå dette mål, har bestyrelsen justeret på tre overordnede forhold: 
 
1. Driftsbesparelser 
2. Foreningens finansiering 
3. Huslejen 
 
Driftsbesparelser 
Der er fundet besparelser på strøm, rengøring, forplejning, kontorhold og 
vedligehold. 
 
Foreningens finansiering 
Vi har et mindre ustøttet realkreditlån, som det i lyset af vores negative 
likviditetsbudget giver god mening at indfri. Det giver en besparelse på ca. 30.000 kr. 
om året. 
 
Huslejen 
Efter at have justeret på alle justérbare udgifter, har vi udregnet den nødvendige 
huslejestigning, som med udgangspunkt i vedtægternes fordelingstal foreslåes til: 
 
for stuen og 1. sal: 450 kr. pr. måned 
for 2. sal til 4. sal: 225 kr. pr. måned 
for 5. sal:  190 kr. pr. måned 
 
Budgettets resultat 
Disse justeringer slår delvist igennem i 2009 og fuldt igennem i 2010. Det betyder 
tilsammen et positivt driftsresultat og en stabilisering af foreningens arbejdskapital fra 
et årligt minus på 100.000 kr. til et positivt resultat på godt 500 kr. 
 
Bestyrelsen indstiller på denne baggrund det foreslåede budget til vedtagelse. 
 
Bilag: 
Bestyrelsens forslag til budget 2009 



Bestyrelsens forslag til individuel forbrugsafregning 
Som andelsboligforening er vi lovmæssigt forpligtiget til at udarbejde individuelt 
varmeregnskab. Denne forpligtigelse gælder ikke vandforbrug, men eftersom vi har 
individuelle målere opsat, er det bestyrelsens forslag at vi indbefatter vandforbruget i 
den individuelle forbrugsafregning. 
 
Til udregning af det individuelle forbrug har vi fået udarbejdet et regneark, som 
omfatter både varme og vand. Regnearket udgner automatisk den enkelte andels 
forbrug af varme og vand på baggrund af aflæste målertal. 
 
Varmefordeling 
Varmeregningen fra Københavns Energi skal fordeles på tre udgiftsposter: 
 
1. Opvarmning af lejlighederne 
2. Opvarmning af varmt forbrugsvand 
3. Generelt varmetab i ejendommen (umålt varmeforbrug) 
 
Fordelingen foreslåes af bestyrelsen til 40-20-40 i forhold til ovennævnte rækkefølge. 
Fordelingen overholder gængs standard for individuel forbrugsafregning. 
 
Aflæsning af målere 
For at sikre at hver eneste måler rent faktisk tæller forbrug, foreslår bestyrelsen at 
alle husets vand- og varmemålere test-aflæses henholdsvis 1. juli og 1. august. 
Denne aflæsning foretages af bestyrelsen. 
 
Den første relle aflæsning foretages senest 5. januar 2010. Da denne aflæsning 
danner fundament for alle fremtidige aflæsninger, bør den foretages af to 
bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 
Fremtidige aflæsninger skal foretages af den enkelte andelshaver og skal indberettes 
senest den 5. januar hvert år. Ved manglende aflæsning bliver andelens forbrug 
skønnet af bestyrelsen. Ændringer justeres i det kommende års a-conto-
opkrævninger. 
 
Ikrafttrædelse 
Bestyrelsen foreslår at den første individuelle forbrugsafregning finder sted primo 
2011 vedrørende varmeåret 2010 og udarbejdes af den siddende kasserer. 
 
Bestyrelsen indstiller på denne baggrund det foreslåede princip for individuel 
forbrugsafregning til vedtagelse. 
 


