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Årsregnskap 2018
Furutangen Hyttevelforening
12 driftsår

Kostnader Inntekter Noter
Furutangen AS - Løypekjøring 333 775,00 1, 6
Datadrift 13 050,00 2
Styremøter 16 401,00
Årsmøte 175,00
Miljøtiltak 76 000,00 3
Aktiviteter 24 075,00 4
Bankkostnader 53,75
Andre kostnader 315,00
Innbetalte årskontingenter - 2017 462 487,50 2, 6
Renteinntekter 136,40

463 844,75 462 623,90
Driftsoverskudd/underskudd -1 220,85 5

462 623,90 462 623,90

Innestående på konto i DNB pr. 31/12 236 501,57kr

Disponibelt beløp pr 31.12.18 236 501,57

Noter
1 Posten dekker opp løypekjøring slik det ble orientert om og vedtatt på årsmøte. Beløpet

hentes med kr. 650,- pr. tomt som er bebygd eller påbegynt, og med kr. 325,- pr. tomt
som er ubebygd.

2 Tjenesten for innkreving av velavgift/årskontingent er også i år kjøpt av Furutangen AS. Dette
er den raskeste, billigste og mest sikre måten å få inn alle pengene på. Dette sikrer våre
inntekter i motsetning til de utfordringer vi hadde med dette de første årene. Totalt er det
514 betalende medlemmer ved årsskifte. Dette fordeler seg på 497 hytter/påbegynt og 17 med
bare tomt.
Det er i alt 8 stk som ikke har innbetalt velavgift pr 31.12.18.

3 For 2018 har velforeningen gitt tilskudd til Discgolf banen på Furutangen med kr 76 000.
Det er også kjøpt inn 7 benker og en ny gapahuk, Hyttevelforening har ikke motatt faktura for
dette i 2018.

4 Kostnader til årets aktiviteter har i hovedsak vært rettet mot barna. Dette er juletrefest,
  påske og minijegeren.

5 I utgangspunktet var 2018 budsjettert med underskudd, da det i forslaget ble satt opp
investeringer i discgolfbane og nye benker. Pr 31.12 har Hyttevelforeningen kun mottatt
faktura på discgolf anlegget. Benkene vil bli fakturert i 2019.

6 Utestående fordring Furutangen AS kr 128 000 kommer inn i bank i 2019



Budsjett for 2019
13. driftsår

Budsjett Forslag
Inntekter 2018 2019
Årskontingenter 450000 470000
Innbetalte kontingenter - tidligere år 0 0
Renteinntekter 0 0
Andel på salg av jaktkort 0 0
Andre inntekter 0 0

450000 470000

Budsjett Forslag
Kostnader 2018 2019
Furutangen AS - Løypekjøring 325000 340000
Fakturatjenester 6700 10400
Porto og rekvisita 0 0
Styremøter 10000 18000
Årsmøte 2000 2000

Miljøtiltak 80000 70000
Aktiviteter 30000 30000
Avsetning lekeplass 0 100000
Frisbee-anlegg Furutangen 100000 0
Andre kostnader 2000 2000

555700 572400

Budsjett Forslag
Resultat 2017 2018
Inntekter 450000 470000
Kostnader 555700 572400

-105700 -102400



 

Redegjørelse for budsjett 2019: 

Budsjett for 2019 legges frem med en utgift på 572 400 kr og en inntekt på 470 000 kr. 
Avviket mellom utgift og inntekt er finansiert med bruk av 102 400 kr av oppsparte 
midler. Ved årsskiftet utgjorde disse 236 501 kr. Styret mener det er viktig at vellets 
midler brukes til å skape velferd og aktivitet for medlemmene, og ser ingen grunn til å 
legge opp store reserver, og velger derfor opp til noe bruk av disse i budsjett 2019. 
  
I dette års budsjett er det som tidligere bevilget midler til løypekjøring med til sammen 
340 000 kr. Dette tilsvarer en økning på 4,6%. Økningen er i hovedsak knyttet til vekst i 
antall hytter. 
  
Det er til sammen foreslått bevilget 100 000 kr til aktiviteter og miljøtiltak. Deler av 
disse midlene vil bli benyttet til å støtte aktiviteter på Furutangen, f.eks. midler til 
innkjøp av premier. 
Styret foreslår også at det bevilges 100 000 kr til oppgradering av lekeplassen ved 
Mattisstua. Lekeplassen fremstår nå som noe preget av "tidens tann" og hyppig bruk, 
og har behov for oppgradering, både for å gjøre den mer attraktiv og mer sikker for 
barna. Likeledes kan en oppgradert lekeplass kanskje bidra til enda større besøk på 
Mattisstua. 
  
For øvrig videreføres aktiviteten i all hovedsak som i 2018. 

 

Styret i Furutangen Hyttevelforening 


