
Allerød 2. januar 2016 

 

Kære Retzinabandemedlemmer 

 

Så er tiden atter inde for det årlige driftsregnskab, der er vedlagt i kopi. 

Omsætningen i år er vist den højeste vi nogensinde har haft, knap 170.000 kr. Dette 

skyldes selvfølgelig både udbetalingerne til ferien i Grækenland og den kompensation vi 

fik tilbage fra Apollo samt selvfølgelig vores nye medlem Alexander, velkommen til ham .  

Renteindtjening og aktieudbytte har der ikke været så meget af, til gengæld er de fleste af 

de værdipapirer jeg solgte i løbet af året til at finansiere ferien med, blevet solgt for lidt 

mere end de var købt. Så her er trods alt tjent lidt. Og status viser da også, at vi allerede 

er godt på vej til næste foreningsferie. 

Det skal også nævnes, at der mangler følgende bødeindbetalinger fra 
feriegeneralforsamlingen, I fik en mail om det d. 9. juli sidste år så sig ikke, at I ikke er 
blevet advaret: 
  
Hans og Tove: 10 kr. 
Edith og Peter: 15 kr. 
  
Manglende bødeindbetaling giver jo som regel anledning til en ekstra-bøde så der kommer 
5 kr. oveni, altså nu: 
  
Hans og Tove: 15 kr. 
Edith og Peter: 20 kr. 
  
At indbetale hurtigst muligt i det nye år. 
 
Tilbage er kun at ønske jer alle et rigtig godt nytår og sige på gensyn i 2016 til skovtur og 

spilleaften og hvad året ellers kan bringe. 

            
P. b. v. Peter/Kasserer 



Indtægter Udgifter

Overført fra forrige år 149,59 Overført til aktionærkonto 21.900,00

Indgået medlemskontingent 29.800,00 Netbank gebyrer 61,00

Bøder skovtur 220,00 Webgebyr 45,00

Flaskepant skovtur 31,50 Betaling ferietur 84.000,00

Overskud skovtur 209,00 Lommepenge ferietur 22.790,70

Overskud ferie 467,62 Kompensation fra Apollo 39.000,00

Bøder feriegeneralforsamling 15,00 Overført til næste år 1.167,01

Overført fra aktionærkonto 98.200,00 168.963,71

Kompensation fra Apollo 39.000,00

Alexander indmeldelsesgebyr 766,00

Overskud spilleaften 105,00

168.963,71

Indtægter Udgifter

Overført fra forrige år 2.159,75 Købt investeringsbeviser 22.185,50

Overført fra checkkonto 21.900,00 Depotgebyr 135,00

Solgt investeringsbeviser 100.019,36 Overført til checkkonto 98.200,00

Aktieudbytte 115,71 Overført til næste år 3.674,32

124.194,82 124.194,82

Aktiver Passiver

Omsætningsformue Langfristet kapital

   Checkkonto 1.167,01    Egenkapital 20.487,33

   Aktionærkonto 3.674,32    Forudbetalt kontingent 0,00

   Aktieandele 20.487,33

      30 Sydinvest afd.

      Højrente akk., kurs 164,3 4.929,00

      55 Sydinvest afd.

      Tyskland, kurs     114,2 6.281,00

   Aktier

     20 Sydbank, kurs 221,8 4.436,00

20.487,33
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