
 

 

 

 

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn 

Årsrapport 2021 

 

 

 

LEDELSESBERETNING 

 

Grundejerforeningen afholdt sin seneste generalforsamling den 18. juli 2021.  

Referatet er offentliggjort på foreningens website https://tisvildegrf.dk  

Referatet er ligeledes optrykt i Tisvildenyt nr. 5/2021. 

 

Pr. 31. maj 2022 havde foreningen 364 medlemmer, hvilket er en (netto tilgang) på 3 

lodsejere. 

Medlemskontingentet udgjorde pr. 31. december 2021 uændret kr. 175 pr. grundejer 

excl. TisvildeNyt (185 medlemmer). 

Incl. TisvildeNyt (179 medlemmer) udgjorde kontingentet 375 kr. jfr. 

generalforsamlingen 2021 beslutning.  

 

Foreningen er anmeldt til Gribskov Kommune 

 

Generalforsamlingen 2022 finder sted den 31. juli 2022, hvor bestyrelsen i 

overensstemmelse med vedtægterne vil fremlægge sin redegørelse for foreningens 

aktiviteter herunder det endelige regnskab for 2021 

  

https://tisvildegrf.dk/


REVISORS PÅTEGNING: 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet for 2021 giver et retvisende billede af 

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegns stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af 

foreningens aktiviteter i regnskabsåret 2021. 

Jeg har efterset ved stikprøver regnskabsbilag og finder årsregnskabet i overensstemmelse 

med disse. 

Tisvildeleje, den    /    2022. 

 

Revisor 

 

 

Søren Carlsen 

 

 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS: 

Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2021 for Grundejerforeningen for 

Tisvilde og Omegn er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god 

regnskabsskik 

RESULTATOPGØRELSEN: 

Indtægterne består dels af medlemskontingenterne dels af et mindre overskud fra 

loppemarkedet. Herudover er der modtaget tilskud fra Hartmann-fonden, som går lige op 

med udgifterne til kommunikationsbistand i forbindelse med foreningens kampagne for at få 

Tisvilde Hegn mm gjort til naturnationalpark i samarbejde med ”Hegnets Venner”. Til 

samme formål samlede bestyrelsen også et beløb i form af frivillige bidrag fra medlemmerne. 

På udgiftssiden er kontoplanen opdateret, således at irrelevante poster som 

”landliggersammenslutningen” og ”porto” er udgået og nye poster som ”hjemmeside og 

konsulentbistand” er tilføjet. 

BALANCEN: 

Aktiver omfatter bankindestående pr. 31. december 2021, samt forudbetalt honorar til 

hjemmesidedesign for perioden 2022-2026 på 30.000 kr. Passiverne omfatter indestående pr. 

2. januar 2021 fratrukket årets resultat. 

  



ÅRSREGNSKAB 

 

LEDELSESPÅTEGNING: 

Bestyrelsen har den 8. juli 2022 behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2021 for 

”Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn”. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne for foreningen og i overensstemmelse 

med god regnskabsskik. 

Det er i øvrigt vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af foreningens aktiviteter i 

regnskabsåret. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Bestyrelsen anbefaler, at årets resultat på - 3.198,94 overføres til næste regnskabsår, således at 

egenkapitalen pr. 31. december 2021 udgør kr. 159.475,36 

 

Tisvildeleje, den 8. juli 2022 

Bestyrelsen: 

 

 

_____________  ______________  ___________ 

Stig Hoffmeyer  Bente Hyldahl Fogh  Sven Gad 

Formand   Næstformand  Kasserer 

 

 

_____________  _______________  

Svend Erik Christesen  Flemming West Clausen 

Sekretær 

 

_____________  _______________ 

Nicolai Horten  Lars Knudsen 


