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Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran til afhol-
delse på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

 

Onsdag den 30. juni 2021 med starttidspunkt kl. 16:30 
 
Dagsorden er iflg. foreningens vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår konsulent Jann Besenbacher. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
 

3. Godkendelse af foreningens regnskab for 2020 og beslutning om anvendelse 
af overskud i henhold til det godkendte regnskab 

 
4. Indkomne forslag 

Der er ingen forslag i år. 
 

5. Godkendelse af budget 2022 – herunder fastsættelse af kontingent 2022 
 

6. Valg af bestyrelse 
Der skal i år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. 
Tine Michelsen og Carsten Kjær er på valg i år – begge er villige til genvalg. 

              
               Bestyrelsen foreslår, at Tine Michelsen og Carsten Kjær vælges for 2 år. 
 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Skagen. 

 

8. Eventuelt 
 

 

Bestyrelsen i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran 
 

Carsten Kjær, fm. 

 

 

Corona-situationen og generalforsamlingen på Munkebjerg Hotel 
Der er fortsat den 30. juni begrænsninger i antallet af personer, der lovligt kan forsamles i samme lokale, og 

der er regler, som alle deltagere skal følge. 

Vi kan sige velkommen til op til 125 tilmeldte deltagere. Tilmeldt er man, når man har fået en kvittering på 

tilmeldingen, og desuden skal alle medbringe gyldigt Corona pas (fremvises ved indgangen).  

Alle skal bære mundbind/visir stående og gående i mødelokalet og overalt inden døre på Munkebjerg. 

Der er ikke krav om mundbind, når man sidder på sin plads i lokalet. 

 

Læs om tilmelding og afgivelse af fuldmagt på side 2, og følg i juni eventuelle opdateringer på ”NYT” på 

foreningens hjemmeside. 
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Tilmelding til generalforsamlingen 
 
Myndighederne har bestemt, at antallet af deltagere i lokalet pt. er begrænset til 125 (ændres dette tal, vil 
der straks komme meddelelse om dette under ”NYT” på hjemmesiden og på facebook-siden). 
Bestyrelsen anbefaler, at flest muligt deltager ved at indsende fuldmagt.  
Af hensyn til den praktiske afvikling (bordopstilling, vurdering af pladsforhold iht. myndighedernes be-
grænsninger for fremmøde, bestilling af mad og drikkevarer) er det meget nødvendigt, at man tilmelder sig 
forud, idet der kun bestilles forplejning til tilmeldte!  
 
Tilmeldingen er bindende og sker bedst på det særlige tilmeldingsmodul på netsiden hojengran.dk (klik på 
”GF”, udfyld venligst alle felter og afslut med klik på ”Send”). Du modtager kvittering ved korrekt tilmelding 
på modulet. Carsten Kjær modtager desuden tilmeldinger på almindelig mail, telefon, sms og messenger. 
De nævnte tilmeldingsmåder er de eneste, der er gyldige – tilmeldinger modtages IKKE på kontoret! 
 
Tilmeldinger modtages fra og med Grundlovsdag lørdag den 5. juni og senest onsdag den 23. juni 2021. 
Får du/I brug for efter tilmelding at sende afbud til generalforsamlingen, beder vi om, at det sker så hurtigt 
som overhovedet muligt (Carsten Kjær – på mail, telefon +45 2330 7606, sms, messenger).  
 

 

 
Praktisk afvikling 
 
Generalforsamlingen starter i år præcis kl. 16:30 i Skovsalen på Munkebjerg Hotel. 
Ved generalforsamlingens afslutning vil alle tilmeldte voksne deltagere blive budt på en lækker tapastaller-
ken eller en buffet i foyer-området udenfor salen, og med lidt held er der også 1 glas til deltagerne.  
 
 

Afstemning med fuldmagt 
 
Vedtægternes § 11 gør det muligt at stemme med fuldmagt, og i år er denne mulighed VIGTIGERE END 
NOGENSINDE set i lyset af COVID-19 krisen, der desværre reducerer mulighederne for fysisk fremmøde. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at man bruger denne mulighed ifm. generalforsamlingen den 30. juni 2021.  
Man kan sikre anvendelsen af sin ret til at stemme ved at give bestyrelsen eller et medlem fuldmagt.  
 
Fuldmagt kan afgives på flere måder: 
Nemt og meget gerne direkte på det særlige modul på hjemmesiden hojengran.dk (klik på ”FU”, udfyld 
venligst alle felter og afslut med klik på ”Send”). Hvis fuldmagten er afsendt korrekt, modtager du en kvitte-
ring. Udover denne mulighed kan det enkelte medlem også skrive en fuldmagt (mail eller brev). 
 
Husk altid at anføre hvilke TS-uger, det drejer sig om, navn og adresse på jer, navn på den der skal have 
fuldmagten samt hvilken generalforsamling, det drejer sig om. 
 
Fuldmagter (mail eller brev) indsendes til foreningens formand Carsten Kjær. Fuldmagter kan naturligvis 
også sendes til et andet medlem eller blot afleveres ved indgangen til generalforsamlingen. 
Der gøres opmærksom på, at hvis en fuldmagt ikke er påført navn på den fuldmagten gives til, gives fuld-
magten automatisk til bestyrelsen. 
 
Fuldmagter bedes indsendt, så de er fremme senest lørdag den 26. juni 2021. 
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Bestyrelsens beretning 
 
I denne opsætning modtager du selve indkaldelsen med dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning og 2 
økonomioversigter – i alt 10 sider samt den samlede Årsrapport 2020 fra revisor – i alt 14 sider.  
Beretningen suppleres af en kortere mundtlig del, som foreningens formand aflægger på generalforsamlin-
gen. 
 
I den skriftlige del har bestyrelsen trukket hovedpunkterne frem fra arbejdet i det forløbne år siden sidste 
års generalforsamling, som også blev afholdt sent på datoen 30. juni. 
 2 nyhedsbreve fra december 2020 og marts 2021 indgår som en del af beretningen. Nyhedsbrevene kan 
begge ses på foreningens hjemmeside hojengran.dk, og det er også her, du finder foreningens vedtægter. 
 

Hovedoverskrifter på årets arbejde 
 
Arbejde med sikkerhedsforhold (brandsikring og Corona), øget markedsføring, arbejde med salg og ikke 
mindst udleje, fortsatte inventarkøb, nye gulvtæpper i soveværelserne på 1. sal, arbejde med kontingent-
opkrævning og enkelte restanter (restanter kun i 2020), indkøring af ny bestyrelse har alt sammen været 
hovedopgaver i det forløbne år.  
 

Højengran i et corona-år 
 
Der skal ikke herske tvivl om, at corona også på Højengran har været en vanskelig medspiller året igennem. 
En medspiller fordi vi på intet tidspunkt har haft lukket, men en helt igennem uønsket medspiller. 
Højengran Time Share har haft færre overnatninger, men til gengæld var sommeren i Skagen ualmindelig 
velbesøgt, og det smittede i den grad af på vore udlejninger. 
Som vores bygning er indrettet, har det hele tiden været sikkert at gæste os. Vi har ikke lange hotelgange 
og store fællesarealer. I princippet kan man køre til døren og uden større kontakt med personale og nabo-
er. Administration og bestyrelse skærpede rengøringsrutinerne og begrænsede i nogen grad den frie ad-
gang til kontoret. 
Bestyrelsen mødtes i august, november og april fysisk, men til gengæld så vi os nødsaget til at aflyse et 
planlagt besøg på Højengran lige inden jul. Især som ny bestyrelse savner vi sammen at se og vurdere ting 
på stedet, og vi må nu vente til december 2021. 
 

 Økonomi   
 

Revideret årsregnskab 2020. 
Årsresultatet udviser et overskud på 93 t.kr.  
Regnskabsresultatet skyldes flere ting, og selvfølgelig også Corona situationen, enten direkte eller indirekte. 
På indtægtssiden er der 44 t.kr. færre end budgetteret. Afvigelserne her er mindre salg af egen beholdning, 
mindre udbytte af investeringerne samt lidt færre kontingentkroner. 
På udgiftssiden er der til gengæld brugt 120 t.kr. færre end budgetteret. De største afvigelser her er rengø-
ring, indvendig vedligeholdelse samt mødevirksomhed. 
Der henvises til det reviderede og underskrevne årsregnskab.  
Bestyrelsen indstiller den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse. 
 

Forventet resultat 2021 
Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat på 29 t.kr., hvor der er budgetteret med 22 t.kr. 
Det skyldes hovedsageligt bedre udlejning af egen beholdning. 
Der er også enkelte mindre forskydninger, idet bestyrelsen vil bruge lidt mere på indvendig vedligeholdelse 
og lidt mindre på udvendig vedligeholdelse i forhold til det budgetterede. 
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Budget 2022 
Budgetforslaget udviser et regnskabsresultat på 7 t.kr.  
Vi forventer at bruge lidt mindre på udskiftning af inventar, men til gengæld lidt mere på indvendig vedli-
geholdelse. Bestyrelsen sætter gang i en turnus mht. at få malet lejlighederne og en turnus i at få nye træ-
gulve i lejlighederne på 1. sal. 
Bestyrelsen har lavet et forsigtigt budget, hvor det igen vil betyde, at der ikke vil være nogen kontingent-
stigning. 
Bestyrelsen indstiller forslag til budget 2022 med uændret kontingent til generalforsamlingens godkendel-
se. 
 

Udvendig og indvendig vedligeholdelse 
Omfattende arbejde med afrensning, udlusning af angrebne steder på træværk samt afsluttende malerar-
bejde på østfacaden blev afsluttet sidste sommer (juni måned).   
De samlede udgifter til udvendige vedligeholdelsesarbejder i 2020 beløb sig til 89 t.kr. 
 
Bestyrelsen definerer fortsat indvendig vedligehold som nagelfaste ting. 
De væsentligste udgifter til indvendig vedligeholdelse vedrører udskiftning af fuger i brusenicher og nye 
gulve i soveværelserne i lejlighed 6. 
Udgifterne til indvendig vedligeholdelse i 2020 beløb sig til 24 t.kr.   
 

Inventar 
Den fortsatte udskiftning af hvilestole (lejlighederne 1+2+3+6+7+8+11+12+15+16), havemøbler (4+5+6+7), 
køb af akvareller (alle lejligheder), brandtæpper (alle lejligheder) udgør størstedelen af de samlede inven-
tarudgifter i 2020. Løbende reparationer og udskiftninger ved slitage og/eller defekt udgør øvrige udgifter 
til inventar. 
De samlede udgifter til inventar i 2020 beløb sig til 197 t.kr. 

 
Vedligeholdelsesplanlægning og inventarkøb i 2021  
Bestyrelsen har besluttet, at hovedfokus i indeværende år 2021 er på indvendig vedligeholdelse og inven-
tarfornyelser. 

Udvendig vedligeholdelse 
Der forventes kun at være mindre udgifter på bygningen udvendig i år. 

Indvendig vedligeholdelse 
Bestyrelsen definerer indvendig vedligehold som nagelfaste ting. 
I januar 2021 blev samtlige gulvtæpper på trapper og i soveværelser på 1. sal (lejlighederne 8-16) udskiftet 
og med et overordentlig godt resultat. 
I december vil bestyrelsen påbegynde malerarbejde og i første omgang i 2 lejligheder.  
Vi vil i samme måned inden jul udskifte gulvet i 2 lejligheder på 1. sal. Det er et projekt, der omfatter en god 
lydisolering og anvendelse af en hårdfør træsort. Lejlighederne (malerarbejde og gulv) udpeges i sommer, 
og det er planen, at fortsætte med yderligere 2 lejligheder (maling) og 2 lejligheder (gulv) i januar 2022. 
 Bestyrelsen vil i løbet af året løbende vurdere behovet for yderligere arbejder, og udgifterne til indvendig 
vedligehold skal nødvendigvis vægtes med den økonomi, der er til inventar.   

Inventar 
I begyndelsen af og midt i maj modtog vi den sidste sending havemøbler og parasoller, og vi er nu endelig i 
mål med den påkrævede udskiftning i alle lejligheder. 
Efter en prøveophængning af et let og væghængt møbel (lejlighed 1), fortsætter udskiftningen nu af de 
gamle og noget klodsede entremøbler i de resterende lejligheder i stueetagen.  
Bestyrelsen har besluttet, at undersøge/finde brugbare løsninger med sengegavle i flere lejligheder. 
Desuden har vi på sigt planer om ombygning af skabe i soveværelse og nyindretning af ”sengehul” på repos 
i lejlighederne med lige numre på 1. sal.  
I budgettet er der som vanlig regnet med løbende nødvendige udskiftninger ved slitage og/eller defekt.  
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Information 
Foreningens hjemmeside er ubestridt den vigtigste informationskilde både internt og eksternt. Det er her 
alle lister altid er opdaterede (gensalg, salg, udleje, priser), og du kan også se referater og indkaldelser til 
generalforsamlinger, nyhedsbreve, vedtægter, oplysninger om bestyrelsen, periodekalender ligesom der er 
links til vigtige steder i Skagen. 
Efter sommerferien vil vi se nærmere på vores hjemmeside. 
Mindst 2/3 af de der tager på ferie bruger nettet som inspirationskilde. Det er derfor vigtigt, at vores 
hjemmeside er lækker, indbydende, overskuelig og tidssvarende og dermed afspejler den høje standard og 
kvalitet, som Højengran står for. 
Bestyrelse og administration sætter en ære i fortsat at opretholde et højt informationsniveau. 
Vi udgiver i løbet af året mellem generalforsamlingerne nyhedsbreve med passende mellemrum. Siden 
sidste generalforsamling har vi opsat nyhedsbreve i december 2020 og i marts 2021.  
Højengran Time Share har en facebook-side. Vi bruger siden i et supplement som det hurtige sted til infor-
mation (billeder, meddelelse om nyhedsbreve, generalforsamling mv.).   
Bestyrelsen erindrer også i år om, at den ordinære generalforsamling iht. vedtægterne udelukkende indkal-
des digitalt. Den ordinære generalforsamling skal hvert år afholdes i april kvartal, og senest 3 uger før da-
gen opsættes materialet på hjemmesiden. Bestyrelsen har samtidig lovet, at tid og sted for generalforsam-
ling er offentliggjort senest 1. oktober året før. Dette sker under punktet ”NYT” på hjemmesiden, på face-
book-siden og i nyhedsbreve, der udkommer efter datoen 1. oktober. 
ALLE ejere af ejercertifikater på Højengran har således i god tid inden generalforsamlingsdatoen mulighed 
for at sætte kryds i kalenderen. 
 

Bestyrelsen og møder 
Der har siden sidste års generalforsamling være afholdt 3 egentlige bestyrelsesmøder (Herning, Viborg og 
Horsens). Dertil kommer arbejdsmøder med administrator og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere, 
kontor, leverandører, personale, webmaster, dirigent, revisor, bank, forsikringsmægler etc. og som vanlig 
flittig brug af især mails. 
En dagsorden til bestyrelsesmøde indeholder typisk omkring 15 punkter, og der udarbejdes hver gang refe-
rat, som også tilgår administrator og revisor. Medlemmerne orienteres om beslutninger og planer i ny-
hedsbreve, i materialet til generalforsamling og i hastetilfælde under punktet ”Nyt” på hjemmesiden. 
Som bekendt er bestyrelsen på 3 medlemmer.  

 
Fællesforeningen 
Bestyrelsen for denne forening består fortsat af 4 medlemmer – 2 fra Ejerforeningen Højengran og 2 fra 
Højengran Time Share (Carsten Kjær og Jan Rye/Tine Michelsen). 
Fællesforeningen varetager alle fælles interesser på Højengran (adgangsvej, stier, belysning, legeplads, p-
arealer, grønne arealer, affaldsgårde, kloakering, vejbump, skiltning, hjertestarter, modtagelse af TV-
signaler), og udgifterne opdeles efter fordelingstal baseret på tinglyste m2 (vores andel udgør 37 %). 
Der har ikke i det forløbne år været afholdt egentlige møder i bestyrelsen.  
Spørgsmål er løst i Skagen med vores administrator og et par gange på formandsniveau.  
Efter adgangsvejens meget miserable tilstand sidste efterår, blev det besluttet som noget nyt, at behandle 
overfladen med knust asfaltgranulat, og behandlingen er opfrisket her i foråret med et godt resultat. Besty-
relsen minder om, at skiltning anbefaler max. hastigheden 15 km/t ud for vore bygninger. 
Vi er i fællesforeningen i begyndende dialog med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere el-
ladestandere til biler.  

 
Salg af ejercertifikater 
Bestyrelsen har fra tid til anden henvendelser fra ejere, der af den ene eller anden grund ønsker at sælge. 
Vi ønsker her at præcisere, at brugsretten (ejercertifikatet) kun kan opsiges ved salg eller overdragelse til 
en anden person – det være sig en ejer, som allerede har uge(r) på Højengran eller en helt ny ejer.   
Da et eventuelt salg altid vil være ejerens ansvar, anbefaler bestyrelsen, at man forsøger at sælge eller for-
ære ugen væk.  
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Foreningen er behjælpelig med et salg ved at tilbyde indrykning af en linje på Gensalgslisten, som ligger frit 
tilgængelig for alle på hjemmesiden. Denne service er gratis, og hos os koster det heller ikke noget at få 
lavet et nyt ejercertifikat. Indtil et salg er sket, anbefaler vi udleje, og også her kan foreningen være be-
hjælpelig - og især, hvis ønsket fremsendes i god tid. 
Foreningens ikke-solgte uger præsenteres på Salgslisten, der dækker hele året.  
Også den liste kan ses på hjemmesiden og altid opdateret.  

 
Reklame og annoncering 
Vigtigst er medlemmernes egne fortællinger og anbefalinger til familie, kolleger, venner og bekendte og 
derudover hjemmesiden omtalt under afsnittet ”Information”. 
Bestyrelsen annoncerer i 2021 i ”Visit Skagen” (tidligere kendt som Skagen Guiden) og i ”Lidt om Gl. Ska-
gen”. Begge er meget læste publikationer og i meget store oplagstal (120.000/8.000). Foruden papirudga-
ven finder du også de 2 publikationer online, og de kan i fuld udstrækning ses på vores hjemmeside. 
Højengran Time Share er også at finde i den nationale turisme-database GuideDanmark og vores profilside 
kan ses på visitdenmark.dk og visitnordjylland.dk. 
Vi er fortsat medlem af Turistforeningen – visitskagen.dk. 
På generalforsamlingen i 2020 præsenterede vi nogle reklamekort og kortene er stadig meget aktuelle. 
Hjælp med til at sprede kortene, der ligger i lejlighederne og i forrummet til kontoret. 
 Giv kortene til interesserede nye ejere og være ambassadører for projektet.  
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Udlejning 
Der er udarbejdet en ny udlejningskalender, som nu er nemmere for ikke timeshare ejere at overskue. Ka-
lenderen ligger på hjemmesiden og opdateres løbende. 
Medlemsønsker om udlejning af ledige ferieuger registreres, og alle muligheder kan straks ses. Måske 
har/eller får vi en lejer til ugen, og lejeindtægten vil da fratrukket gebyr til HTS blive udbetalt til ejeren. 
Skagen er året rundt et aktivt og populært feriemål, og der er god interesse for at leje. HTS kan imidlertid 
aldrig garantere noget, så hermed en opfordring til også selv at gøre en indsats. 
Corona-virus har øget interessen for ferie i Danmark, og i det store og hele må vi melde udsolgt i mange 
uger frem til oktober. 
Hvis du/I vil være sikker på ferie i Skagen, anbefaler bestyrelsen at købe frem for at leje. 
 

Kalenderen i årene 2021 og 2022 

De nøjagtige ankomstdatoer på ferieuger kan altid ses på foreningens hjemmeside. Periodekalenderen er 
nu lavet frem til og med 2030, og den følger ikke alle år den ”rigtige” kalender. 
 Bestyrelsen gør som noget meget vigtigt opmærksom på, at timeshare-kalenderen i 2021 og 2022 følger 
den ”rigtige” kalender. 
 

Dansk Timeshareejer Forening – time-share.dk 
Højengran Time Share er fortsat medlem af denne forening, hvis hovedformål i meget høj grad er erfa-
ringsudveksling feriestederne imellem. Den årlige generalforsamling i DTF blev i år i slutningen af maj gen-
nemført som et 1-dags møde på Hotel Nyborg Strand. 
Højengran Time Share var i år repræsenteret af Carsten Kjær.  
 

Oplevelser i Skagen-området 
Bestyrelse og administration arbejder for at alle ejere og gæster har gode oplevelser på Højengran og i Ska-
gen-området i sin helhed. Vi ved, at nogle ønsker fred og ro i lejligheden, nyder traveture i naturen (planta-
ge, klithede og strand). Andre ønsker oplevelser i ferieugen, og vi må glæde os over, at feriestedet ligger 
attraktivt og perfekt til, at alle ønsker vil kunne tilgodeses året rundt.  
I alle årets 12 måneder er der tilbud om rigtig mange aktiviteter i Skagen-området, og det er i fin tråd med 
den kendsgerning, at mange gerne vil have gode oplevelser i feriedagene. 
Vi har indgået rabataftaler med Skagen Museerne, restaurant Kokkenes og Cafe Knuths.  
Vi regner i tillæg med snart at kunne præsentere en ny udlejningsaftale med en af byens cykelhandlere, da 
vi ikke længere selv har cykler stående. 
Hjemmesiden har et særligt afsnit om oplevelser, som du finder under ”Skagen - Oplevelser”. 

 
Fremtidige opgaver 
Bestyrelse og administration arbejder fortsat hver eneste dag året rundt på at kunne give: Det bedst tænke-
lige ophold til en rimelig og acceptabel pris. 
Vedligeholdelsesplanlægning ude og inde, inventarfornyelser, salg og markedsføring, fokus på sociale me-
dier, arbejde med og på hjemmesiden, løbende økonomiopfølgning, fortsat højt informationsniveau til 
medlemmer og andre interesserede (måske kommende ejere?) – er blot nogle af kommende arbejdsopga-
ver inden vi igen ses i foråret 2022.  
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Afslutning 
Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere – og selvfølgelig administration og per-
sonale på Højengran. 
På gensyn på Munkebjerg i Vejle tirsdag den 30. juni 2021 kl. 16:30. 

 
Opfordring til at afgive fuldmagt til bestyrelsen 
Hvis du/I er forhindret i at deltage i generalforsamlingen og /eller at corona-situationen gør deltagelse 
umulig, håber bestyrelsen, at det gennem dette materiale og øvrige udsendelser af nyhedsbreve vil være 
tydeligt, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder. 
Du kan i den forbindelse aktivere din stemme ved at sende en fuldmagt til bestyrelsen eller et bestyrelses-
medlem.  
En fuldmagt til bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem kan betragtes som en tillidserklæring, og vi kan 
forsikre, at fuldmagten vil blive anvendt omhyggeligt og med stor respekt i overensstemmelse med be-
styrelsens synspunkter og holdninger.  
Bemærk: Alle oplysninger om fuldmagter er samlet i rubrikken på side 2. 
På forhånd tak for interessen og tilliden. 
 
Med venlig hilsen – på bestyrelsens vegne 

Carsten Kjær, fmd. 

 

 

 

Bestyrelsens sammensætning, Kontor post- og mail adresser telefoner 

Carsten Kjær 
(bestyrelsesformand) 

Peder Kællers Vej 7 G, Tyrsted  
8700 Horsens 
carstenkjaer@stofanet.dk 
 

+45 2330 7606  

Jan Rye 
(kasserer og næstformand) 

Bambushøjen 1 
8800 Viborg 
jan@sport.dk 
 

+45 4020 8079 

Tine Michelsen 
(markedsføring/salg/sociale medier)  

Korsørvej 50     
7400 Herning 
tim@mediehusenemidtjylland.dk 
 

+45 4080 2311 

Højengran Time Share 
(kontoret på Højengran) 
Administrator: Finn Egelund Pedersen 

Flagbakkevej 28, 9990 Skagen 
kontor@hojengran.dk 
hojengran.dk 
 

+45 9844 1432 

 
 
 
 
 

   
  

mailto:carstenkjaer@stofanet.dk
mailto:jan@sport.dk
mailto:tim@mediehusenemidtjylland.dk
mailto:kontor@hojengran.dk
http://www.hojengran.dk/
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Regnskab pr. 31.12.2020  
     (t.kr.) 
     24-03-2021 - FEP/JR 

     

 

Regnskab Regnskab Budget Forventet 

 

 

2019 31-12-2020 2020 2020 

 Indtægter 

 

  

   Kontingent 1588 1588 1599 1599 

 Udlejningsprovision  28 36 35 35 

 Udlejning egen beholdning 75 78 55 55 

 Salg egen beholdning 0 10 2 2 

 Avance ved salg af lejligheder 0 0 30 30 

 Ekstra rengøring mv. 7 10 15 15 

 Rente, udbytte, kursregulering 58 20 50 50 

 I alt 1756 1742 1786 1786 

 

 

    

   Variable omkostninger     

   Rengøring 338 287 335 335 

 Linned 71 71 70 70 

 El forbrug 67 56 80 70 

 Vand forbrug 55 57 50 50 

 I alt 531 471 535 525 

 

 

    

   Faste omkostninger     

   Fællesforeningen 10 8 20 20 

 Personaleudgifter 363 398 370 370 

 Udskiftning af inventar 127 205 170 170 

 Indvendig vedligeholdelse 95 17 120 95 

 Udvendig vedligehold bygning 158 88 75 100 

 Vedligehold arealer 19 2 5 5 

 Afskrivning køkkener 112 112 112 112 

 Afskrivning tag 67 67 67 67 

 Forsikringer 27 29 35 35 

 Ejd.skat/TV-licens/Antennebidrag 61 62 60 60 

 Administration og kontorhold 45 42 35 35 

 Revisor / Advokat 28 53 35 45 

 Møder 34 44 60 60 

 DTF 6 13 15 15 

 Generalforsamling 45 36 50 50 

 Tab på debitorer og inkassoomk. 2 2 5 5 

 I alt 1199 1178 1234 1244 

 

 

    

   Samlede omkostninger 1730 1649 1769 1769 

 

 

    

   Resultat 26 93 17 17 

 

 

    

   Benyttede TS-uger 615 566 647 647 

 Antal personer 1986 1868 2000 2000 

 Kontingent ekskl. moms 2240 2240 2240 2240 

 Kontingent inkl. moms  2800 2800 2800 2800 

 Kontingentuger 709 709 714 714 
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Budget 2022 - Forventet 2021  
     (t.kr.) 
     24-04-2021 - FEP/JR 

     

 

Regnskab Budget Budget Forventet Budget 

 

2020 2020 2021 2021 2022 

Indtægter 

    

  

Kontingent 1588 1599 1605 1595 1595 

Udlejningsprovision  36 35 30 40 35 

Udlejning egen beholdning 78 55 65 75 65 

Salg egen beholdning 10 2 6 6   

Avance ved salg af lejligheder 0 30 30 10 10 

Ekstra rengøring mv. 10 15 10 10 10 

Rente, udbytte, kursreguleringer 20 50 45 50 40 

I alt 1742 1786 1791 1786 1755 

     

  

Variable omkostninger 

    

  

Rengøring 287 335 350 350 350 

Linned 71 70 75 75 75 

El forbrug 56 80 70 60 60 

Vand forbrug 57 50 55 60 60 

I alt 471 535 550 545 545 

     

  

Faste omkostninger 

    

  

Fællesforeningen 8 20 20 10 10 

Markedsføring 

   

10 20 

Personaleudgifter 398 370 375 400 425 

Udskiftning af inventar 205 170 170 170 100 

Indvendig vedligeholdelse 17 120 130 170 170 

Udvendig vedligehold bygning 88 75 50 10 25 

Vedligehold arealer 2 5 5 5 5 

Afskrivning køkkener 112 112 112 112 112 

Afskrivning tag 67 67 67 67 67 

Forsikring 29 35 35 30 30 

Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug 62 60 60 54 60 

Administration og kontorhold 42 35 35 35 40 

Revisor / Advokat 53 35 40 35 35 

Møder 44 60 50 50 50 

DTF 13 15 15 2 2 

Generalforsamling  36 50 50 50 50 

Tab på debitorer og inkassoomk. 2 5 5 2 2 

I alt 1178 1234 1219 1212 1203 

     

  

Samlede omkostninger 1649 1769 1769 1757 1748 

     

  

Resultat 93 17 22 29 7 

     

  

Benyttede TS-uger 566 647 647 600 600 

Antal personer 1868 2000 2000 1900 2000 

Kontingent ekskl. moms 2240 2240 2240 2240 2240 

Kontingent inkl. moms 2800 2800 2800 2800 2800 

Kontingentuger 709 714 714 712 712 
 


