
Regnskab – Rådighedsbeløb 2018 

Til disposition: Regnskab 2018 Budget 2018 

o Kasse- og bankbeholdning primo 16,- 
o Tilskud fra afd. 1-35 27.000,- 27.000,- 

I alt 27.016 27.000,- 

Udbetalinger: 

o Bestyrelsesmøder og andre møder 18.688,- 16.500,- 
o Gaver og receptioner 625,- 2.000,- 
o Information og andre kontorudgifter 3.807,- 4.500,- 
o Transport 3.042,- 4.000,- 
o Diverse 938,- 0,- 

Samlede udbetalinger 27.100,- 27.000,- 

Kasse- og bankbeholdning ultimo -84 0,- 

Budget – Rådighedsbeløb 2020 

Til disposition: Budget 2020 

o Tilskud fra afd. 1-35 27.000,- 
I alt 27.000,- 

Udgifter: 

o Bestyrelsesmøder og andre møder 19.000,- 
o Gaver og receptioner 1.000,- 
o Information og andre kontorudgifter 3.500,- 
o Transport 3.000,- 
o Diverse 500,- 

Samlede udbetalinger 27.000,- 

Rådighedsbeløb fsb afd. 1-35 Bellahøj 
Regnskab 2018 og budget 2020 

Hvad er ’Rådighedsbeløb’ 
Hvervet som medlem af en afdelingsbestyrelse er ulønnet. Afdelingsmødet beslutter, at der kan udbetales 
et rådighedsbeløb til dækning af eventuelle udgifter. Afdelingsbestyrelsen skal forelægge et budget for 
afdelingsmødet, da det er afdelingsmødet, der beslutter beløbets størrelse. Rådighedsbeløbet kan bruges 
til bl.a. indkøb af kaffe, te, vand og forplejning til møder. Sommerudflugt for bestyrelsen med ledsager, 
julefrokost, repræsentation, gaver, udgifter til transport mv.  



Regnskab –Aktivitetsmidler 2018 
Regnskab 2018 

o Afdelings- og beboermøder 20.638,- 
o ’Formandsmøderne’ (fsb’s andel) - se NOTE 1 3.316,- 
o Sammen om Bellahøj - (fsb’s andel) se NOTE 1 2.603,- 
o Afdelingsmøde og andre mødeaktiviteter 26.557,- 26.557,- 

o Fastelavn (fsb’s andel) - se NOTE 2 1.828,- 
o Affaldsindsamling (fsb’s andel) - se NOTE 1 1.235,- 
o Udflugt til Djurs Sommerland 50.828,- 
o Loppemarked (fsb’s andel) – se NOTE 2 3.524,- 
o Teater og Folkekøkken (fsb’s andel) - se NOTE 1 & NOTE 3 0,- 
o Grillplads 2.342,- 
o Byhaver 1.486,- 
o Juleklip og julegløgg 2.636,- 
o Aktiviteter – udflugter og lignede 63.879,- 63.879,- 
o 

o Diverse 1.094,- 
I alt – 2018 91.530- 

Budget – Aktivitetsmidler 2020 

Til disposition: Budget 2020 

o Tilskud fra afd. 1-35 125.000,- 
I alt 125.000,- 

Udgifter: 

o Afdelingsmøde og andre mødeaktiviteter 30.000,- 
o Aktiviteter – udflugter og lignede - 90.000,- 
o Diverse 5.000,- 

I alt - 2020 125.000,- 

Aktivitetsmidler fsb afd. 1-35 Bellahøj 
Regnskab 2018 og budget 2020 

Hvad er ’Aktivitetsmidler’ 
Afdelingsmødet kan beslutte, at der skal afsættes penge i budgettet, så der kan afholdes aktiviteter for afdelingens beboere. Det 
kan være sommerfester, udflugter, fastelavnsfest eller lignende, men ligegyldigt hvilket arrangement, så skal det være for 
afdelingens beboere, da det er afdelingens beboere, der betaler. Hvis der deltager nogen udefra fx venner eller børnebørn, bør der 
være en deltagerbetaling, som afspejler, at de ikke over huslejen har betalt til arrangementet. Beløbet, der afsættes til 
aktivitetsmidler er en del af afdelingens driftsbudget. Derfor skal afdelingsbestyrelsen meddele fsb, hvor stort et beløb, der skal stå 
i forslaget til driftsbudget. Beboere kan også stille forslag om aktiviteter, og afdelingsmødet kan nedsætte en eller flere 
beboergrupper til at stå for aktiviteter, herunder økonomien. 

• NOTE 1: Aktiviteten er sket i samarbejde med AAB, AKB og SAB I&II

• NOTE 2: Aktiviteten er sket i samarbejde med AAB og AKB

• NOTE 3: Teater og Folkekøkken støttet af Brønshøj Husum Lokaludvalg med 16.667,- kr.

oo0oo 



Telefongodtgørelse fsb afd. 1-35 Bellahøj 
Budget 2020 

Der ønskes også i 2020 udbetalt telefongodtgørelse til valgte medlemmer af afdelingsbestyrelsen fsb 
afd. 1-35 Bellahøj.  

Godtgørelse udgør pt. 2.350 kr. pr medlem (2018). 

Afdelingsbestyrelsen består af 7 medlemmer, og det indstilles at vi også i valgperioden 2019/2020 forbliver 
7 medlemmer.  

Der skal derfor budgetteres med udgift til udbetaling af telefongodtgørelse på 16.450 kr. i 2020. 

Afdelingsbestyrelsen fsb afd. 1-35 Bellahøj 
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