
Snerydning 2010-2011
Vinterperioden 2009-2010 var hård og lang. Det 

blev tydeligt afspejlet i regnskabet, hvor de totale 
snerydningsudgifter sneg sig op over kr. 158.000. Den 
dyreste periode i grundejerforeningens historie, og det 
meste af foreningens surt opsamlede egenkapital 
forsvandt som dug for den efterfølgende forårssol. Til 
gengæld var der stor tilfredshed med kvaliteten af 
snerydningen! Så stor at man på generalforsam-
lingen i september 2010 valgte at fortsætte med 
samme leverandør og samme afregningsmodel, der lød 
på et fast beløb pr. gang: kr 2.995 for mindre end 5 cm sne, kr. 3.995 for 
mindre end 10 cm sne og kr. 4.195 for mere end 10 cm sne (excl. materialer og moms). 
Man gav desuden grønt lys for, at bestyrelsen kunne udsende ekstraopkrævning, hvis det 
blev nødvendigt.

Nu kender kender vi svaret: vinteren 2010-11 blev endnu hårdere og varede endnu 
længere end året før, og det afspejlede sig med al tydelighed på regnskabet: sne-
rydningsposten blev på ialt kr 261.247,-. Det lyder voldsomt, men omregnet pr medlem 
svarer det til 49 kr. i gennemsnit pr snerydning. Da der blev ryddet 48 gange, når vi op på 
2.348 kr. pr. medlem. Det er et beløb, vi ikke kan gøre meget ved. De 49 kr er vi kontrakt-
ligt forpligtet til at betale, og de 48 gange har været styret af naturens luner. Vi bliver 
derfor nødt til at opkræve yderligere kr. 1.300 pr. medlem for at få regnskabet til at hænge 
sammen. 

Til orientering skal nævnes, at vi har analyseret de fakturaer, vi har modtaget som 
vist i bilag 1 med vore kommentarer. Desuden har vi samlet alle regnskabstallene helt 
tilbage fra 1997 til i dag som vist i bilag 2. Der har, som man kan se, været rigtig mange 
milde vintre, som har haft en positiv effekt på egenkapitalens udvikling, nogle få strenge 
vintre, men slet ingen som de to seneste. Det fremgår ikke af bilaget hvilke år, vi har 
benyttet en fast prisaftale for snerydningen og hvilke år vi har benyttet en pr. tur aftale, 
men begge modeller har været benyttet flere gange.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i august-september, så der er 
god tid til at overveje, om vi skal fortsætte snerydningen som hidtil, eller om vi skal finde 
på noget helt andet. På vores nye hjemmeside marselis.net  vil vi samle forslag fra med-
lemmerne som oplæg til generalforsamlingen, hvor den afsluttende diskussion foregår og 
den endelige beslutning træffes. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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BILAG 1
Vi har modtaget 5 fakturaer vedrørende snerydning. For hver faktura er vist hvor mange 
ture, der har været af de tre typer, hvor meget salt, der er brugt og miljøafgiftens størrelse. 
Disse tal er summeret på snerydning-ialt-linien. Det ses, at der er ialt kørt 48 ture 
(33+10+5), der er brugt 22.925 kg salt, miljøafgiften er på 8.038 kr, momsen udgør 
52.249 kr og totalsummer blev som nævnt 261.247 kr. Den gennemsnitlige udgift pr tur er 
beregnet til 5.443 kr, svarende til 49 kr pr. medlem pr tur.

Nedenende graf viser på hvilke dage, der er ryddet sne og hvor meget. 8 ture i 
november, 25 i december (en morgen- og en eftermiddagstur den 12. december), 9 i 
januar og 6 i februar. 
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BILAG 2
For at sætte snerydningen i et historisk perspektiv er regnskabstallene for hvert år i 
perioderne 1996 til 2011 samlet i nedenstående tabel. Det ses, at snerydningsudgiften - 
bortset fra et par år - har været den dominerende udgiftspost i driftsregnskabet. Grafen 
nedenunder viser egenkapitalen ved regnskabsårets start og snerydningsudgifterne. 
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