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Bilag a:
Forslag til ændring af kontingent

Generalforsamling 2021
Lørdag d. 10. juli 2021 

Baggrund                1/2

Da Blommestien blev optaget i grundejerforeningen, blev det forudsat at det ikke 
påførte medlemmerne i det oprindelige ‘Gamle område’ øgede omkostninger. I den 
anledning har bestyrelsen fulgt op på vejomkostningerne og omkostninger til 
fællesområder og deres fordeling mellem Blommestien og Gl. område. 

På baggrund af de seneste 5 års omkostninger til vedligeholdelse af fællesområder og 
foreningens veje, har bestyrelsen konkluderet, at der i forhold vejlængde og antal 
medlemmer er betydelig højere omkostninger forbundet med at vedligeholde veje og 
stikveje i Blommesti-udstykningen end i det gamle område.

I det gamle område ejes de grønne arealer af Guldborgsund Kommune. De udgifter, 
der historisk er bogført som ”grønne områder” er udgifter, der reelt vedrører vejene 
(græsslåning ved chikaner og veje, beskæring af træer i chikaner m.v.). Det gamle 
område har således ingen udgifter til grønne områder.

Derfor foreslår bestyrelsen at kontingentet opdeles i et medlemsbidrag, et vejbidrag 
incl. stier og for Blommestien et grønt bidrag vedr. fællesområder. Vejbidrag og grønt 
bidrag opgøres ift. hvor omkostningerne afholdes – Blommestien eller Gl. område.
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Baggrund                2/2

Slitagen på vejene i Blommestien er betydelig større end i Gl. område idet husene på 
Blommestien i stort omfang udlejes og anvendes hele året.

Vedligeholdelse af stikveje på Blommestien er oftere nødvendig end i Gl. område.

Omkostninger – Vejvedligehold 2016 - 2020

Blommestien:   71 betalende medlemmer, potentielt 110
Gl. område:  395 betalende medlemmer, 358 tvungne + 37 frivillige

Baseret på de seneste års 
vejjournaler og bestyrelsens skøn 
fordeler omkostningerne sig med ca.
40 % til Blommestien og 
60 % til gl. område.
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Blommestien – Store huse og grunde

Grundstørrelsen på Blommestien varierer meget og det gør 
husstørrelsen også. Nogle grunde er lagt sammen og flere er 
måske på vej til at blive lagt sammen - med meget store huse på –
med mere end 20 overnattende gæster. Gæster der alle kommer til 
området i biler.

Derfor foreslår Bestyrelsen at vejomkostningerne på Blommestien 
opdeles således at grunde på 1800 m2 og herover, der indeholde 
de størst huse, betaler en større del af  vejomkostningerne. 
Bestyrelsen foreslår at grunde på 1800 m2 og herover betaler en 
andel af vejomkostningerne vægtet med en faktor 2,5 og øvrige 
grunde på Blommestien med en faktor 1.

Store grunde på 1.800 m2 eller mere: 38 stk.
Øvrige grunde, mindre end 1.800 m2 : 33 stk.

Fordeling af omkostninger – regneeksempel. 
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Fordeling af omkostninger, Blommestien. 

Kontingent sammensætning

Eksemplet er baseret på samme antal betalende medlemmer/frivillige samt 
et samlet kontingentindtægt på ca. 310.000 kr.
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Samlet forslag

Kontingent opdeles som følgende:
1) Medlemsbidrag (reguleres som hidtil)
2) Vejbidrag incl. stier
3) Grønt bidrag for Blommestien

Vejbidrag incl. stier og grønt bidrag:
a) Fastsættes årligt på baggrund af faktiske omkostninger året før.
b) Vedligeholdelsesomkostninger bestilles og faktureres separat for Blommestien og 

Gl område.
c) Medlemmer på Blommestien afholder vedligeholdelsesomkostninger for 

Blommestien
d) Medlemmer i gl. område afholder vedligeholdelsesomkostningerne for gl område.
e) Bidragsydere på Blommestien med grunde på 1.800 m2 eller mere afholder 71% 

af vejomkostningerne for Blommestien
f) Bidragsydere på Blommestien som ejer grunde mindre end 1.800 m2 afholder  

29 % af vejomkostningerne på Blommestien.
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