Aktivitetsmidler fsb afd. 1-35 Bellahøj
Regnskab 2019 og budget 2021
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.

Regnskab –Aktivitetsmidler 2019
Regnskab 2019

•
•
•

o
o
o
o

Afdelings- og beboermøder
’Formandsmøderne’ (fsb’s andel) - se NOTE 1
Sammen om Bellahøj - (fsb’s andel) se NOTE 1
Afdelingsmøde og andre mødeaktiviteter

14.134,1.710,1.256,17.100,-

17.100,-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fastelavn (fsb’s andel) - se NOTE 2
Udflugt Randers Regnskov
Udflugt til Møens Klint
Loppemarked (fsb’s andel) – se NOTE 2
Teater og Folkekøkken (fsb’s andel) - se NOTE 1 & NOTE 3
Grillplads
Byhaver
Juleklip og julegløgg
Aktiviteter – udflugter og lignede

1.562,30.592,19.712,942,3,712,0,761,1.786,59.067,-

59.067,-

Diverse
I alt

1.902,78.069-

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.

Budget – Aktivitetsmidler 2021
Til disposition:
o

Budget 2021

Tilskud fra afd. 1-35
I alt

125.000,125.000,-

Udgifter:
o
o
o

Afdelingsmøde og andre mødeaktiviteter
Aktiviteter – udflugter og lignede
Diverse
I alt

oo0oo

-

30.000,90.000,5.000,125.000,-

