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Kommentarer til budget 2021 Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 

Budget 2021 versus 2020 
Stigningen på i alt 43.800 Skr.  hidrører fra reduktion i budgetposterne advokatbistand (20.000 Skr.) og 
snerydning, skøjtebane og stormskader (60.000 Skr.) samt stigning Telia (84.800 Skr.), stigning renovation 
(10.000 Skr.), stigning alarmtjeneste (4.100 Skr.), stigning lovpligtig skadedyrsbekæmpelse (5.000 Skr.), 
softwarelicenser (1.300 Skr.), skorstensfejning (1.000 Skr.)  og lønregulering Golf AB serviceaftalen (17.100 
Skr.). 

Månedsbidraget bliver herefter i 2021 versus 2020: 

Telia kabel-tv/internet 
Beløbet dækker abonnement på TV og 100Mbit Internet/bredbånd for 43 husejere, klubhuset, gården, 
Lindströms i Rya 474, Golf AB' udlejningshuse og minihotel, samt SMS trafik/alarmer til og fra 
varmestyringsserveren, Fibernet til serveren. Rya 474 refunderer omkostninger til abonnementer og Golf 
AB betaler for abonnementer efter samme princip som husejere. Pris for TV, Internet og bredbånd er 367 
Skr. per måned.  

Renovation: Nårab har per marts 2020 hævet prisen for tømning med ca. 2.000 Skr. per kvartal. Mårab har 
meddelt, at foreningen fremover skal sortere madaffald, som krævet lovmæssigt. Det skal iht. Nårab 
medføre lavere omkostninger til tømning. Men det indebærer, at Woodlands renovationsservice skal 
udvides, og at alle skal have en affaldsbeholder til madaffald ved siden af affaldsbeholderen. Nærmere om 
omkostninger og retningslinjer følger. 

Alarmtjeneste/Security Services: Nokas (nu Avarn) hæver årligt priserne med 6% per år. 

Skorstensfejer: Årsafgift. Hver 5. år kontrollerer skorstensfejeren brandsikkerheden ved ovne og pejse. Sidste 
kontrol var i 2017 og kostede 4.000 ekstra.  

El: Forbrug servicehus og vejbelysning 

Mdl. Bidrag 
2021

Mdl. Bidrag 
2020

 +/-  
2021/2020

3.830 3.730 100
4.230 4.140 90
4.730 4.660 70
2.940 2.850 90
2.960 2.810 150

Månedsafgift hustype B
Månedsafgift hustype C
Månedsafgift udlejningshuse
Månedsafgift minihotel

Bidrag til fællesfaciliteter, 
renovation, forening, forsyning-
er, services, fordelspakke og 
fond - Budget 2021

Månedsafgift hustype A

Bilag 3
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Anticimex Skadedyrsbekæmpelse: Lovpligtig skadedyrsbekæmpelse. Steget med 5.000 Skr. som følge af 
fordelingsfejl. 
 
Forsikring: Ansvarsforsikring person- og tingskade og styrelse samt retshjælp 
     
Advokatbistand:  Der er ikke afsat midler i budgettet til advokatbistand. Skulle der mod forventning opstå 
behov for advokatbistand bogføres som ekstraordinær udgift.   
    
Serviceaftalen /Service Agreement WCC Golf AB    
Serviceaftalen 2020-2021 indeholder ikke længere snerydning, skøjtebane og langrendsskibane. Snerydning 
og anlæg af skøjtebane afregnes efter regning med et aftalt beløb per gang, der ryddes sne og gruses. 
Skøjtebane anlægges efter aftale med styrelsen. Der er ikke budgetteret med omkostninger til snerydning, 
skøjtebane og stormskader. Udgifter til disse poster bogføres som ekstraordinære udgifter.  Snerydning af 
parkeringsareal, gangbro og trapper ved husene bestilles af husejer og faktureres denne til alm. 
håndværkertakst.  Rydning af krat, skovvækst og græs i området generelt og omkring husene kræver flere 
ressourcer end tidligere, og rydning sf krat m.v. omkring badesøen, på stranden og bag tennisbaner er 
tilføjet. Oprydning efter stormvejr afregnes efter regning. Bistand til husejere udover én time faktureres 
husejeren.       
  
Bank gebyrer: Banken opkræver kontoafgift og bankgirogebyr plus 1,75 Skr. i gebyr per overførsel fra dansk 
konto i alt per år 1.500 skr.      
   
Softwarelicenser: Licensafgifter på regnskabssystem, Adobe Acrobat og Office 365 afholdes af Data 
Processor. Licens på virussoftware til server fornys i ulige år. Licens på Outlook.com fornys årligt 

Fordelspakker : Fordelspakken er en sag mellem husejerne og Golf AB. Foreningen opkræver beløbet for 
Golf AB. Pakken videreføres i 2021 med uændret indhold.      

Bidrag dispositionsfond: Hvert hus betaler 200 kr. per måned til reparation og vedligehold af 
fællesfaciliteter, fællesinstallationer, infrastruktur m.v. 


