
2017 2016

TDKK TDKK TDKK TDKK kr./hus kr./hus

Indtægter:
Kontingenter (9.000 kr./år pr. medlem) 7.821      8.395      9.000,00 9.700,00

GFPI - Udleje af MPLS forbindelse 1.100      8.921      0 8.395      1.265,82 0,00

Fælles udgifter:

Pasning af fællesarealer:
Serviceaftale med Lalandia Billund A/S -2.607     -2.597 -3.000,00 -3.000,58

Snerydning -150        -300 -172,61 -346,62

Grønne områder, nye planter og vedligeholdelse mv. -125        -180 -143,84 -207,97

Veje og kloarker, vedligeholdelse -150        -75 -172,61 -86,66

Belysning og skiltning, vedligeholdelse -60          -35 -69,04 -40,44

Legepladser, vedligeholdelse og eftersyn -110        -30 -126,58 -34,66

Skadedyrsbekæmpelse -165        -160 -189,87 -184,86

Diverse -15          -3.382     -15 -3.392     -17,26 -17,33

Øvrige udgifter:
GFPI - Tv- og radiokanaler -1.214     -896 -1.396,80 -1.035,24

GFPI - Internet -1.064     -1.519 -1.224,00 -1.755,05

GFPI - Engangsinvestering i nye TV og internet -500        -4.800 -575,37 -5.545,93

Vagtselskab -20          -525 -23,01 -606,59

El-forbrug i området -230        -215 -264,67 -248,41

Forsikring ejendom -825        -729 -949,37 -842,29

Service bomanlæg -50          -3.903     -50 -8.734     -57,97 -57,77

Administrationsomkostninger:
Administrationsaftale, Lalandia Billund A/S -160        -316 -184,36 -365,11

GF-POPPELEN, Budget 2017

2017 2016



GFPI - Administrationsaftale, Lalandia Billund A/S -125        0 -143,84 0,00

GFPI - Løn til projektarbejde -100        0 -115,07 0,00

Forsikringsmægler -35          -35 -40,28 -40,44

Revisions- og regnskabsmæssig assistance -40          -24 -46,26 -27,73

GFPI - Revisions- og rengskabsmæssig assistance -15          0 -17,03 0,00

Advokat -50          -120 -57,54 -138,65

Kørsel -75          -75 -86,31 -86,66

Bestyrelseshonorar -170        -170 -195,63 -196,42

Bestyrelseshonorar - Pulje til ekstra arbejde -25          -25 -28,77 -28,89

Generalforsamling og bestyrelsesmøder -30          -32 -34,52 -36,97

Porto, PBS og gebyrer -30          -47 -34,52 -54,30

Erhvervsforsikring -10          0 -11,45 0,00

Diverse -7            -872        -11 -855        -8,06 -12,71

Finansielle indtægter -          13           0,00 15,02

Årets resultat 764         -4.573     879,15         -5.283,25     

GFPI: GF Poppelen Infrastruktur ApS



Bilag til budget:

Grundejerforening Driftsselskabet Total

Indtægter:
Kontingenter (9.700 kr./år pr. medlem) 7.821                          7.821                          

GFPI - Udleje af MPLS forbindelse 1.100                          1.100                          

Fælles udgifter:

Pasning af fællesarealer:
Serviceaftale med Lalandia Billund A/S -2.607                         -2.607                         

Snerydning -150                            -150                            

Grønne områder, nye planter og vedligeholdelse mv. -125                            -125                            

Veje og kloarker, vedligeholdelse -150                            -150                            

Belysning og skiltning, vedligeholdelse -60                              -60                              

Legepladser, vedligeholdelse og eftersyn -110                            -110                            

Skadedyrsbekæmpelse -165                            -165                            

Diverse -15                              -15                              

Øvrige udgifter:
GFPI - Tv- og radiokanaler -1.214                         -1.214                         

GFPI - Internet -1.064                         -1.064                         

GFPI - Engangsinvestering i nye TV og internet -500                            -500                            

Vagtselskab -20                              -20                              

El-forbrug i området -230                            -230                            

Forsikring ejendom -825                            -825                            

Service bomanlæg -50                              -50                              

Administrationsomkostninger:
Administrationsaftale, Lalandia Billund A/S -160                            -160                            

GF-POPPELEN, Budget 2017 opdelt



GFPI - Administrationsaftale, Lalandia Billund A/S -125                            -125                            

GFPI - Løn til projektarbejde -100                            -100                            

Forsikringsmægler -35                              -35                              

Revisions- og regnskabsmæssig assistance -40                              -40                              

GFPI - Revisions- og rengskabsmæssig assistance -15                              -15                              

Advokat -50                              -50                              

Kørsel -75                              -75                              

Bestyrelseshonorar -170                            -170                            

Bestyrelseshonorar - Pulje til ekstra arbejde -25                              -25                              

Generalforsamling og bestyrelsesmøder -30                              -30                              

Porto, PBS og gebyrer -30                              -30                              

Erhvervsforsikring -10                              -10                              

Diverse -7                                -7                                

Finansielle indtægter -                              -                              

Årets resultat 2.682                          -1.918                         764                             


