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Betaler du for meget i ejendomsskat? 
-Hvis du har bygget i Frugthaven inden for de senere år er der stor sandsynlighed for det 

 

Bestyrelsen har haft kontakt til konsulentfirmaet Rafn og Søn. De har specialiseret sig i at 

undersøge, hvorvidt de fradrag for grundforbedringer i ejendomsvurderingen, som SKAT har 

pålignet den enkelte grundejer, er korrekt udregnet og som en konsekvens heraf, hvorvidt der 

betales den korrekte ejendomsskat. Bestyrelsen ser positivt på mulighederne og opfordrer til, at der 

indgås en aftale med Rafn og Søn.  

 

Vi er helt overbevist om, at vi bør få det undersøgt, idet der er alt at vinde og intet at tabe. Firmaet 

skal kun have en andel af det vi får tilbagebetalt, men alt hvad vi sparer frem i tiden, skal de ikke 

have del i. Altså ”Solgt eller gratis” 

 

Et eksempel på hvad vi kan spare og hvad vi så skal betale: 

Besparelse 2009   2.500  Honorar      625 

      ”          2010   2.500     ”      625 

      ”          2011   2.500     ”                     625 

      ”          2012   2.500     ”      2.500 

I alt                       10.000    4.365 

Anslået renter   2.200 Moms   1.091 

Totaler  12.200    5.456 

 

Altså et overskud på kr. 6.744 til os selv og så kr. 2.500 årene fremover. 

 

For at få igangsat processen, er det nødvendigt, at hver enkelt grundejer formelt giver 

konsulentfirmaet ret til at agere på grundejerens vegne.  

 

Der afholdes derfor informationsmøde samtidig med generalforsamlingen den 15/3 kl. 19.30 i 

Hallen. (se indkaldelse næste side) 

 

Opnås ikke tilstrækkelig tilslutning, droppes sagen, og så får de øvrige desværre ikke mulighed for 

at få besparelsen. -Så derfor: Mød op til generalforsamlingen og giv din mening tilkende.  

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 
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Indkaldelse til generalforsamling d. 15/3 2011 kl. 19.30 i Idrætshallen 

 

 

 

Før generalforsamlingens ordinære afvikling holder Lasse Friis fra rådgivningsfirmaet Rafn og Søn 

et oplæg om ejendomsskat, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

 

 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen  

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne  

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

8. Eventuelt  

 

(Under “eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning. ) 

 

Ad 2: 

Trafikforhold i området – er der stemning for at bestyrelsen arbejder for skiltning og chikaner (v. 

Klaus Nielsen) 

Orientering om trafiksikring af idrætsvej/rugårdsvej-krydset (v. Marianne H. Nielsen) 

Planer for de grønne områder (v. Kim Hartvig) 

 

Ad 4:  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal normalt være bestyrelsen i hænde 14 

dage før generalforsamlingen. Pga. vinterferien ændres fristen til én uge før. 

 

Ad 5:  

Der er ikke aktuelle planer om at ændre kontingentet 

 

Ad. 6:  

Klaus Nielsen og Marie-Louise Krogh ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der er dermed to vakante 

poster. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

 

  


