
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerlauqet Sandbo lørdag den 25. maj 
2019 kl. 10.00 i Helsinqe Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge 

DAGSORDEN 

1: _ Velkomst, valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse (Vedlagt) 

3. Regnskab for foreningsåret 2018/2019 til godkendelse (Vedlagt) 

4. Indkomne forslag. Jesper Meng har rettidigt indsendt følgende forslag: 

"For at øge trafiksikkerheden og mindske sliddet på vores veje foreslår 
jeg, at der opsættes vejbump på bl. a. Arresø Alle, idet den endelige pla 
cering og udformning bør aftales med den relevante myndighed". 

5. Budget for foreningsåret 2019/2020 (vedlagt) 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 
900 kr. årligt. Bestyrelsen indstiller, at medlemmer, der ikke har tilmeldt 
sig digital kommunikation betaler 1100 kr. - jævnfør vedtægternes § 5, 
stk. stk. 3 om udgifter ved opkrævningsformen. 

7. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen skal efter vedtægterne bestå af 5 med 
lemmer og 1 suppleant. 

Søren Bald, senest valgt i 2017 - villig til at modtage genvalg 

Morten Kall, senest valgt i 2017 - villig til at modtage genvalg 

Jacob Jul Nørup, senest valgt i 2017 - villig til at modtage genvalg 

Leslie Rabuchin, valgt i 2018 - ikke på valg i 2019 

Leif Thy, valgt i 2018 - ikke på valg i 2019 

suppleant Brian Aschenfeldt Jørgensen - valgt for 1-årig periode i 2018 

Valg af formand: Bestyrelsen indstiller genvalg af Søren Bald 

8. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller genvalg af statsautoriseret revisor 
Lund-Larsen 

9. Eventuelt. 

· Generalforsamlingen indledes med kaffe, the, brød og juice. 

Med venlig hilsen 

Ejerlauget Sandbo, Bestyrelsen 



Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2018/2019 

KOMMUNEN RESPEKTERER LOKALPLANEN - OM REMA 1000 OG HEGN 

Da vi sendte referatet ud fra sidste års generalforsamling, kunne vi oplyse, at kommunen havde sagt 
entydigt og endegyldigt nej til byggeri af en REMA 1000-butik ved restaurant Tinggaarden. Vi kunne 
heldigvis konstatere, at det massive pres som områdets grundejerforeninger samlet havde lagt på 
kommunen havde hjulpet - samtidig med, at flertallet i byrådet ved kommunalvalget i 2017 havde 
skiftet. Vi var mange, der frygtede, at kommunen ville blæse på lokalplanen (531.01 fra 2009), som 
ellers ville have forhindret et supermarked lige ved siden af gourmet-restauranten, men sådan gik 
det heldigvis ikke. 

I det forløbne år har vi også set Gribskov kommune agere fornuftigt i spørgsmålet om hegn i lokal 
planens område. Kommunen fulgte grundejerforeningernes opfordring til at håndtere spørgsmålet 
om hegn efter parolen: "Roligt aftræk" - d.v.s. at man skulle hverken fare frem med bål og brand el 
ler lade som ingenting. I har derfor som grundejere fået meddelelse om, at kommunen ville lave en 
stikprøvekontrol i eftersommeren 2018. Man undersøgte forholdene på 124 ejendomme. Kommu 
nen vil kontakte de ejere, der har ulovlige hegn. 

Vi opfordrer til, at I henvender jer til ejerlaugets bestyrelse, hvis I mener, at kommunen med urette 
har påtalt jeres hegn, men som udgangspunkt skal I vide, at det er bestyrelsens opfattelse, at lokal 
planens bestemmelser om hegn skal efterleves. 

Kommunen har i sin konkrete adfærd bekræftet bestyrelsen i vores tolkning af bestemmelserne i lo 
kalplanen. Og det vigtigste er, at kommunen dermed bekræfter lokalplanens overordnede sigte, der 
er at "fastholde karakteren af lokalplanområdet som sommerhusområde med et klart naturmæssigt 
præg" og "Områdets, herunder grundenes, naturskønhed og skovpræg skal i videst muligt omfang 
bevares". 

VEJENE OG VORES FEM GODKENDTE VEJBUMP 

I beretningen havde bestyrelsen skrevet, at "Der køres med alt for stor hastighed" og ved generalfor 
samlingen hed det, at formanden appellerede til, at "medlemmerne blev bedt om at medvirke til at 
hastighedsgrænsen blev overholdt". 

Sådan lød ordene, men de er tankevækkende nok fra - 1969! Vi kan altså i år fejre 50 års jubilæum 
for en nødvendig, men beklagelig melding: Der køres fortsat for stærkt! Også selv om der er vej 
bump. Det slider unødigt meget på vejene. Og det er farligt - ikke mindst for de svage trafikanter. 

Bestyrelsen har i forlængelse af tidligere beretninger været i kontakt med politiet, som vel indrøm 
mer , at man har begået en mindre fejl ved at godkende (= en begunstigende forvaltningsakt) de i 
2015 opsatte fem vejbump, som skulle have været udformet på en anden måde. Bestyrelsen vil ikke 
indlade sig på et længerevarende juridisk tovtrækkeri med myndighederne, så når I møder til gene 
ralforsamlingen, er det de samme 5 vejbump, som vi oprindeligt fik tilladelsen til, men skiltningen vil 
muligvis efter krav fra Politiet være blevet ændret fra 20 km/t til 30 km/t. 

Vi synes, at det en ufornuftig ændring, men reglerne for private fællesveje er desværre sådan, at vi 
ikke kan gøre meget andet, når vi både vil beholde vores vejbump og også vil undgå juridiske om 
kostninger i forbindelse med en konflikt med politi og kommune. 
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DIGITAL OMSTILLING 

Bestyrelsen arbejder fortsat i forlængelse af en generalforsamlingsbeslutning om at gå over til digital 
kommunikation. Vi er i forlængelse af debatten om den såkaldte persondatalov blevet opmærk 
somme på, at vi som ejerlaug næppe er i "farezonen". Vi har nemlig ikke jeres CPR-numre, og vi ud 
leverer ikke en medlemsliste. Og al fremtidig digital forsendelse vil selvfølgelig altid ske med bcc, 
som betyder, at den enkelte modtager ikke kan se, hvem de andre modtagere er. 

Vi vil i det kommende foreningsår begynde udsendelse af nyhedsbreve til de medlemmer, der har 
tilmeldt sig den digitale kommunikation. Desværre er det kun lidt under 60 %, der dags dato har sagt 
ja tak til dette tilbud. Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen lægge op til, at manglende tilmelding 
til digital kommunikation vil betyde, at kontingentforhøjelse på 200 kr. udover standard 
kontingentet på 900 kroner, hvad vores vedtægter giver hjemmel til. 

Du kan allerede nu ved henvendelse til bestyrelsens sekretær, Leif Thy, leif.thy@gmail.com tilmelde 
dig digital kommunikation, men du skal selvfølgelig ved din tilmelding oplyse følgende: 

1. Navn(e) på samtlige ejere af ejendommen 

2. Sommerhusadressen 

3. Folkeregisteradresse(r) for samtlige ejere og 

4. E-mail-adresse(r) for samtlige ejere 

Du vil så senest en måned efter modtage en bekræftelse på, at din tilmelding er modtaget. Med 
lemsoplysningerne kan - som det altid har været tilfældet - ikke udleveres til hverken medlemmer el 
ler andre. Det er vigtigt, at tilmeldingen til digital kommunikation omfatter alle formelle ejere af en 
ejendom! 

Hvis tilmelding sker inden kontingentopkrævningen udsendes, skal du selvfølgelig kun betale stan 
dard-kontingentet, hvor bestyrelsen foreslår uændret 900 kroner. Tilmelding før den 1. august 2019 
vil derfor være en god ide! 

OMRÅDETS GRØFTER OG BESKÆRING AF GRENE UD MOD VEJENE 

På ejendomsskattebilletten kan du se, at du årligt bidrager til vedligeholdelsen af nogle af områdets 
grøfter, men der er også grøfter, som ejerlauget selv må vedligeholde. Derfor har vi valgt at gå vide 
re med den skånsomme og effektive vedligeholdelse af grøfterne. Det foregår med skovl og hånd 
kraft, så vi både sikrer bedre gennemløb i grøfterne og samtidig skåner naturen og den enkelte ejen 
doms bevoksning. Vi satser på at fortsætte dette arbejde de kommende år, da det er vigtigt, at om 
rådets vand afledes på en hensigtsmæssig måde via grøfterne. 

Sidste år blev spørgsmålet om beskæring af træer og buske, der rækker udover vejene, berørt. Ejer 
lauget lod i 2018 vores vejmand stå for beskæringen, fordi det overordnet set ville være lettest at få 
udført arbejdet samlet, men den enkelte ejer skal fortsat selv stå for den efterfølgende oprydning, 
hvad ikke alle har været opmærksomme på. 

Det påhviler nemlig dig som grundejer at fjerne nedskårne grene mv, og det er kommunens be 
stemmelser, der indebærer, at der skal være frihøjder og afstand mellem bevoksningen og vejen ved 
din ejendom. Se evt. kommunens hjemmeside med de konkrete mål. 
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Vi kan ikke love at lade denne beskæring foretage på foreningens vegne næste gang, så du skal være 
opmærksom på din "beskæringspligt", der gælder hele tiden. 

HVAD FÅR VI FOR BETALINGEN TIL FORENINGENS ADMINISTRATOR 

Arbejdet i ejerlaugets bestyrelse foregår ulønnet, og som det fremgår af regnskabet, har vi meget la 
ve bestyrelsesomkostninger. Vi vil gerne som bestyrelse være i front med arbejdet med at beskytte 
områdets naturværdier og vores fælles veje, men vi vil ikke være administratorer. 

Derfor har vi for snart mange år siden indgået aftalen med advokatfirmaet Bødkergården i Helsinge, 
som står for al bogføring, klargøring af regnskabet, udsendelse af opkrævninger & rykkere, lncas 
sosager, salgsoplysninger, ajourføring af medlemskartoteket og ca li center (foreningens adresse). 

Det er en aftale, som vi i bestyrelsen er tilfredse med og som er økonomisk fornuftig og passende for 
en forening med vores størrelse, medlemstal og aktiviteter for samtlige 182 parceller. 

VI HÅBER AT SE DIG VED GENERALFORSAMLINGEN LØRDAG DEN 25. MAJ 2019 KL. 10.00 I HELSINGE 
KULTURHUS, SKOLEGADE 43 I HELSINGE. 

Vi ved ikke, om du tidligere har været til generalforsamling i Ejerlauget, men vi vil stærkt opfordre 
dig til at møde op og bidrage til en positiv og fremadrettet drøftelse af Ejerlaugets målsætninger, 
forpligtelser og arbejdsform. Ikke med fokus på personlige interesser, men på Ejerlaugets overord 
nede formål, som i vedtægterne så smukt beskrives som "at varetage medlemmernes fælles interes 
ser" og "værne om områdets karakter som rekreativt skov- og naturområde". 

Generalforsamlingen indledes med kaffe og brød. 

På gensyn den 25. maj kl. 10.00. 

Søren Bald Leslie Rabuchin 

Med venlig hilsen 

Morten Kali Jacob Jul Nørup Leif Thy 

Suppleant: Brian Aschenfeldt 



REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN 
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 

li 
FREDERIKSHOLMS KANAL 2 
DK-_1220 KØBENHAVN K 
TELEFON: +45 33 43 64 00 
TELEFAX: +45 33 43 64 Ol 
INTERNET: www.lund-larsen.dk 
EMAIL: ll@lund-larsen.dk 
CVR-NR: 32 32 72 49 

EJERLAUGET SANDBO 

Årsrapport fr\ 2018/2019 

Medlemaf INTEGRA@>INTERNATIONAL® 



LEDELSES PÅTEGNING 1. 

Bestyrelsen ha::r dags -dato aflagt årsrapporten for 2018/2019 for Ejer 
lauget Sand.bo. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 
årsrapporten giver - et retvisende billede af ej erlaugets 
passiver, finansielle stilling samt resultat. 

således at 
aktiver og 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Tibirke Sand, den 8. april 2019 

I bestyrelsen 

Søren Bald 
Formand 

Leslie Rabuchin 
Næstformand 

Jacob Jul Nørup Leif Thy Morten Kall 

Administrator: 

Advokaterne i Bødkergården 

Søren Nielsen 



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 2. 

Til medlemmerne i Ejerlauget Sandbo 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerlauget Sandbo for regnskabsåret 1. april 
2018 til 31. marts 2019, der omfatter resultatopgørelse og balance: Årsregnska 
bet udarbejdes efter Årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejer 
laugets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af 
resultatet af ejerlaugets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2018 til 31. 
marts 2019 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar 
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af 
ejerlauget i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 
(IESBAs Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, lige- 
som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække 
ligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvi 
sende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi 
gelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ejer 
laugets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat 
drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere ejerlauget, indstille driften eller ikke har andet realistisk al 
ternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er 
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlin 
formation, når sådan findes. 

Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og oprethol 
der professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
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• 

• 

• 

• 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i års 
regnskabet., uanset om denne skyldes besvigelser eller fej 1-, udformer og ud 
fører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisions 
bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon 
klusion.• Risikoen for ikke at opdage væsentlige fejlinformation forårsaget 
af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation - forårsaget af 
fejl, idet_besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for 
at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder 
ne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejer 
laugets interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, 
er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, 
som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af 
det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenhe 
der eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ejerlaugets evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modi 
ficere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbe 
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ejerlauget ikke længere kan 
fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af års 
regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de 
underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 
et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og 
den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige obser 
vationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi iden 
tificerer under revisionen. 

København, den 8. april 2019 

REVISIONSFIRMAET 
0 & LUND-LARSEN 



RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL 2018 - 31. MARTS 2019 4. 

17/18 

Indtægter: . 
Kontingent . 
Vej bidrag ; _ 
Tilbageført afskrivning kontingent . 
Restancegebyr . 

Indtægter i alt 

163.800 163.800 
11.000 9.900 

0 1.800 
0 100 

174.800 175.600 
------- ------- 

Udgifter: 
Vejvedligeholdelse . 
Grøft vedligeholdelse . 
Kontingenter . 
Porto og kopier . 
Telefon . 
Generalforsamling . 
Bestyrelsesmøder m.v . 
Gebyrer . 
Kørselsudgifter . 
Administrationssalær . 
Advokat . 
Revision 
Revision tidligere år . 
Forsikring . 
øvrige udgifter . 

Udgifter i alt 

Årets resultat 

134.615 5.484 
0 6.136 

4.690 9.110 
8.415 15.850 
2.000 2.000 
1.312 3.293 

555 1. 079 
700 126 

1.116 835 
37.500 37.500 

0 100 
6.000 6.000 
-250 -250 

2.145 2.265 
2.300 1.070 

201.098 90.598 
------- ------ 

-26.298 85.002 
------ ====== ------ 



BALANCE PR. 31. MARTS 2019 5. 

2018 

Aktiver: 

Danske _ Bank _ . 
Tilgodehavende kontingent . 

Aktiver i alt 

Passiver: 

Skyldige omkostninger 
Forudbetalt kontingent 

Kapitalkonto: 
Saldo primo . 
Årets resultat . 

Egenkapital i alt 

331.091 
3.600 

334.691 
======= 

323.407 
1. 800 

325.207 
======= 

Passiver i alt 

44.062 7.380 
0 900 

44.062 8.280 
------ - - - - - 

316.927 231.925 
-26.298 85.002 

290.629 316.927 
------- ------- 

334.691 325.207 
------- ======= ------- 

KL354\RG2019.doc 
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REVISIONSPROTOKOLLAT FOR EJERLAUGET SANDBO FOR 2018/2019: 

Som ejerlaugets generalforsamlingsvalgte revisorer har vi foretaget den i vedtægterne foreskrevne revi 
sion af årsregnskabet for regnskabsåret 1. april 2018 til 31. marts 2019. Årsrapporten udviser følgende 
nettoresultat, aktiver og egenkapital: 

Årets resultat . 
Aktiver i alt .. 
Egenkapital _ . 

Med hensyn til revisionens formål henvises til nærværende protokollats side 5-6. 

Bemærkninger til årsregnskabet: 

Konklusion af den udførte revision - revisionspåtegning: 

-26.298 
334.691 
290.629 

Revisionen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten har ikke givet anledning til kritiske bemærk 
ninger. Vi har forsynet årsrapporten med følgende påtegning: 

"Til medlemmerne i Ejerlauget Sandbo 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerlauget Sandbo for regnskabsåret 1. april 2018 til 31. marts 2019, 
der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerlaugets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af ejerlaugets aktiviteter for regnskabsåret l .april 
2018 til 31. marts 2019 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli 
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre 
vet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af 
ejerlauget i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBAs Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt· vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem 
melse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl 
des besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ejerlaugets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn 
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere ejerlauget, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin 
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revisi 
on, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 

Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutnin 
ger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herud 
over: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlige fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku 
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi 
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusi 
on om effektiviteten af ejerlaugets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker 
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ejerlaugets evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå 
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
dog medføre, at ejerlauget ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop 
lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen." 
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Revisionens erklæring: 

I henhold til Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers virksomhed erklæres: 

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser samt 

at vi har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af årsrapportens rigtig 
hed. 

København, den 8. april 2019 

REVISIONSFIRMAET 
EDELBO & LUND-LARSEN 
STATSAUTORISERET REVISIONSP ARTNERSELSKAB 
CVR NR. 32 32 72 49 

PalleMørch 
Statsautoriseret revisor 
MNE-29381 

Læst, den I 2019 

Dette revisionsprotokollat omfatter side 19-21. 
KL354\PR2019.doc 



Budget for Ejerlauget SANDBO 2019/2020- 

INDTÆGTER 

1. Kontingenter 

2. Vejbidrag 

3. Tillæg for ikke-digital tilmelding 

Samlede indtægter 

UDGIFTER 

Vejvedligehold 

Grøftvedligehold 

Porto og kopier 

Generalforsamling 

Kørselsudgifter 

Godtgørelse, IT, telefon 

Administration 

Revision 

Forsikring 

Kontingenter 

Bestyrelsesmøder 

Andre udgifter 

Samlede udgifter 

Årets resultat efter budgettet 

kr. 163.000 

kr. 11.000 

kr. 12.000 

kr. 186.000 kr. 186.000 

kr. 60.000 

kr. 30.000 

kr. 25.000 

kr. 2.000 

kr. 3.000 

kr. 2.400 

kr. 37.500 

kr. 6.000 

kr. 2.000 

kr. 5.000 

kr. 2.000 

kr. 2.000 

kr. 176.900 kr. 176.900 

kr. + 9.100 

Hvis generalforsamlingen skulle træffe beslutninger, der ville give flere udgifter, er 
det ikke et økonomisk problem, da foreningen har en vis formue, jævnfør status efter 
det forløbne regnskabsår. 


