
By og Land Halsnæs: Regnskab 2021,:

lse for perioden 1. januar - 31. Status pr. 31. ber 2021
december 2021:

lndtægter Udgifter

Kontingenter 11.650

Renter

Tilskud fra Kulturelt
Samråd

Kontingent til
landsforeningen m.fl 5.340,00

Plakette 478,75

Hjemmeside, PR
1.035,00

Administration -

bankgebyr 300,00

Porto-kuverter mv 0,00

Foredrag - offentlige
møder 1.1_66,25

Generalforsamling,
bestyrelsesmØder og -

rejser
1,.346,45

Medlemskab-
foreninger

Diverse 706,24

I alt: 11.650
10.372,69

Overskud 1,.277,3L

Balance 11.650 L1.650,00

Bemærkninger til reg nskobet:

o Foreningen har i 2010 betalt for fremstilling af en plakette i i.0 eksemplarer. Den samlede udgift
blev derfor fordelt over de L0 år, hvor plaketten uddeles. Ved en fejl blev regnskabet for 20j.g
nedskrevet med et år, selv om der ikke blev uddelt plakette - derfor blev den ikke nedskrevet i

2019. Der var således et års plakette til rådighed. Leverandøren har imidlertid iz)2l meddelt, at
den er gået tabt. Derfor nedskrives aktivet som tabt i 2021,.

o Foreningen har fra 2016 været aktiv deltager i projekt "Boplads Hundested,,, idet regnskab mv. har
været ført over foreningens regnskab og bankkonto. Der henvises til særskilt bilag for dette

Kontant Beholdning 0

Bankkonto
33.892,68

1 plakette 0

Forudbeta lt kontingent 200

Tilgodehavende -

kontingent 500

Diverse udlæg

Tilgodehavende-
Boplads Hundested 19.91_6,64

Tilgodehavende-
Arresødalhæfte 250,00

Egenkapital primo
2023. 1.2.748,73

Årets
overskud/Egenkapita I

ultimo 2021
1,.277,31 14.026,04

Balance 34.392,69 34.392,68
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regnskab. Ved årets udgang var deren disponibel kapital idette regnskab på 19.916,64 kr., som

forventes disponeret i de kommende år.

Foreningen har ligeledes fra 20L6 været regnskabsfører for projekt "ArresØdalhæfte", og tilskud

hertil er indsat på foreningens bankkonto. Der er i 2019 tilbagebetalt 5.000 kr., så det resterende

beløb udgør 250 kr.

Hundested, den 24. februar 2022

Leif Normann Jeppesen, ka

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med foreliggende bilag.

Bankbeholdningen er afstemt.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
.)

Hundested, den .' ;;,'februar 2022

e[,

Boplads Hundested.

Regnskab og status 2021-

a

Egenkapital primo:

Materia leindkøb:

Egenkapital ultimo 202L:

t

20.036,64 kr

120,00"

19.916,64 kr
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