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Kulturhuset-Skyttehuset S/I 
Generalforsamling 2018 - Beretning 

 

Indledning. 
I min beretning for 2017 vil jeg starte med at omtale vores nye jordvarmeanlæg. Jeg vil også komme ind på 
forhold omkring økonomi, uden at jeg dermed kompromitterer kasserens fremlæggelse af regnskab. 
Afslutningsvis et par bemærkninger om vedligeholdelsesopgaver. 

Varmepumpe 
I 2017 fik vi installeret det nye Jordvarmeanlæg. Det viste sig nødvendigt, at lave en ny elinstallation, som 
skulle forøges fra 35 Amp til 80 Amp. 

Den samlede udgift til anlægget blev på ca. 444 TKR. Noget mere end vi havde regnet med i første omgang. 
Med donationer fra SE Vækstfond, Sønderborg Kommune, Sydbank, energitilskud og frasalg af jord til 
vandresti blev resultatet, at vi selv måtte betale ca. 200 TKR. 

Tager man i betragtning, at det gamle oliefyr og det gamle pillefyr efterhånden var dyre i vedligehold og 
stod for en snarlig udskiftning og sammenholdt med en forventet årlig driftsbesparelse på 20-30 TKR, har 
det været en rigtig god investering. 

Annlægget blev sat i drift den 21. marts 2017. På nuværende tidspunkt ved vi, hvad der er brugt af energi i 
det første års drift. 

Solcelleanlægget producerer ca. 5.000 KWH årligt. Desværre bliver der lavet mest strøm i dagtimerne om 
sommeren, netop i de perioder hvor elforbruget er lavest, og der produceres mindst strøm om aftenen og 
om vinteren, hvor forbruget er størst. 

Det betyder, at vi selv bruger ca. 3.500 KWH og leverer de resterende ca. 1.500 KWH tilbage til el nettet. 

Måleraflæsningen viser, at vi har købt ca. 34.000 KWH det første år. 

Med de nuværende priser på el, hvor vi som elvarmekunde får 50 øre rabat pr. KWH, koster det ca. 53 TKR. 
Det beløb vil ikke umiddelbart være det, som kommer til at stå i driftsregneskabet for 2017, dels fordi der 
er periodeforskydninger og dels fordi aftalen om elvarmekunde først kom i hus omkring 1. juni . 

Det strøm vi leverer tilbage til el nettet, har vi de foregående år ikke fået betaling for, men fra 1. juli 
lykkedes det at få en aftale om betaling. Vi får 60 øre for hver KWH vi leverer. Fordi aftalen først kom på 
plads den 1. juli, har vi kun fået betaling for ca. 830 KWH ud af de ca. 1.500 KWH vi har leveret. 

De kommende år bliver regnskabet yderligere forbedret, fordi energiafgiften for elvarmekunder bliver 
yderligere nedsat med 15 øre pr. KWH fra 1. maj 2018. Det betyder, at vi fremover skal betale ca. 48 TKR 
for den strøm vi køber og vi vil få ca. 1 TKR for den strøm vi leverer til nettet i løbet af et år. 

Den gennemsnitlige udgift til energi de foregående 3 år har været ca. 78 TKR og sammenholder vi det med 
den beregnede fremtidige udgift på ca. 48 TKR er der tale om en markant besparelse. 

Grundskyld. 
Bestyrelsen blev ved en tilfældighed opmærksom på, at foreninger der ejere ejendomme, har mulighed for 
at søge kommunen om fritagelse for betaling af grundskyld. 

Det gjorde vi selvfølgelig med det samme og fik hurtigt svar fra Sønderborg kommune, at vores ansøgning 
var imødekommet med virkning fra 1. juli 2018. Det vil betyde en årlig besparelse på 10 TKR. 

Jeg kan kun beklage, at bestyrelsen ikke tidligere har været opmærksom på den mulighed. 

Men det giver mig anledning til nogle principielle bemærkninger om, hvordan den selvejende institution 
drives. Fra starten, før min tid som formand, var det holdningen, at huset skulle drives som en virksomhed. 
Det betød, at i regnskabet blev udgifter til forbedringer tilskrevet aktiverne og at der blev foretaget 
afskrivninger på anskaffelser. Den slags dispositioner giver kun mening, hvis det bruges til at reducere 
skattebetalingen ved hjælp af afskrivninger. Det var også et emne på tidligere generalforsamlinger, at nogle 
medlemmer mente, at der blev drevet erhvervsvirksom med vores udlejninger og deraf følgende moms og 
skattepligt. 
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Bestyrelsen er nu helt enig om, at huset drives som en forening. Vi har haft uformelle drøftelser med 
skattesagkyndige om, at der ikke er behov for momsregistrering og skatteopgørelse, når det drives som en 
forening.  

Indtægterne ved en faste lejeaftale, som beboelsen og Borgerforeningen, er ikke moms og skattepligtig for 
foreningen. Indtægter fra kortvarige udlejninger af festsalen er til gengæld både moms og skattepligtige, 
men der en bagatelgrænse på 50 TKR. Samtidig er der regel der siger at foreningers ydelser til medlemmer 
ikke er moms og skattepligtige. Derfor har Max i sit interne regnskab to konti til indtægter fra udlejning af 
festsale, en til medlemmer og en til eksterne. Det betyder, at vi let kan holde os under bagatelgrænsen på 
50 TKR til eksterne til de eksterne udlejninger. 

Min sidste bemærkning om virksomhed contra forening drejer sig om den statusopgørelse, som Max vil vise 
om lidt. Der ønsker jeg, at vi på et tidspunkt fjerner den kunstige opskrivning af ejendommens værdi med 
de forbedringer der blev foretaget for flere år siden. Senere forbedringer har vi jo netop ikke brugt til at 
opskrive ejendommens værdi. 

Hvis kan blive enige om det i bestyrelsen, regner jeg med, at vi i regnskabet foretager en 
engangsafskrivning  efterfølgende værdisætter ejendommen til ejendomsvurderingen. 

Langtidsbudget. 
Bestyrelsen har to helt centrale opgaver. Nemlig at sikre bygningerne har en tilfredsstillende 
vedligeholdelses stand, så de kan bruges til formålet og ikke mindst at sørge for en sikker gældsafvikling 
inden for den rådige økonomi. 

Derfor er der lavet et langtidsbudget for foreningen, som ikke er 100 % præcis i forhold til driftsregnskabet, 
men som giver et overblik over den forventede udvikling i likviditeten og gælden.  

Der er mange tal på den viste oversigt, men det er værd at hæfte sig ved, at med mindre der sker noget 
helt uventet, så vil det være muligt at afvikle vores realkreditlån senest i år 2021, idet beholdningen vil 
overstige gælden til NYK. 

Lykkes det at gennemføre en afvikling af gælden til Nykredit, reduceres vores årlige udgifter med yderligere 
ca. 55 TKR til renter og afdrag. Så har vi kun en gældspost tilbage og det er pantebrevet, hvor der ikke 
påløber renter, som derfor ikke er relevant at betale tilbage før tid. 

Overordnet set er det sikkert også fornuftigt, at vi om et par år kan reducere omfanget af eksterne arbejder 
når det ikke længere er nødvendigt at tjene helt så mange penge til foreningen. 

Det kunne blive et dejligt 10 års jubilæum for den selvejende institution i 2022 med en gæld på kun ca. 300 
TKR ud af de ca. 2,3 MIOKR som vi gav for ejendommen. 

Prioriterede vedligeholdelsesopgaver mm. 
I bestyrelsen arbejder vi med en prioriteret TO DO liste. At den er prioriteret betyder ikke at de enkelte 
emner står i prioriteringsrækkefølge, men derimod at de enkelte emner har været drøftet i bestyrelsen og 
der er truffet en principiel beslutning om, at det kan gennemføres når mulighederne viser sig. 

Det betyder også, at alle mulige andre større forslag, som jeg får i løbet af året, ikke bliver til noget, før det 
har været drøftet i bestyrelsen. Til gengæld, når det står på listen, så bliver det gennemført på et eller 
andet tidspunkt, med mindre bestyrelsen beslutter, at det ikke længere er aktuelt. 

Det vigtigste punkt på nuværende tidspunkt og som gerne skulle gennemføres i år, er den udvendige 
maling af murværk og træværk. 

Afslutning. 
Jeg vil slutte med at citere ordret hvad jeg sagde for et år siden. Da sagde jeg: 

”Når jeg skal vurdere de kommende år, tror jeg på at de største og mest omkostningstunge 
renoveringsprojekter er gennemført. Der er fortsat ting der skal laves, men forhåbentlig i et roligere tempo. 

Derfor er det også min ambition, at vi i løbet af nogle år får mulighed for at afvikle realkreditgælden og med 
et lavere omkostningsniveau, skal det som tidligere nævnt give mulighed for en reduktion af 
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Borgerforeningens huslejebetaling samtidig med at der ikke er behov for at knokle så meget med det 
eksterne arbejde. 

Det kan lyde ambitiøst, men jeg tror, at det er muligt inden for en 5 årig periode.” 


