Årshjul
opdateret 2017

• Januar •

• Februar •
Fastelavn(ak)

• Marts •

Medio: Bestyrelsesmøde

• April •

• Maj •

• Juni •

Medio: Bestyrelsesmøde
Ultimo: Arbejdsdag og vejfest

Ultimo: Skt. Hans(ak)

• Juli •

• August •

• September •

Sommerferie

Loppemarked(ak)

Primo: Grøntvandring (gr)
Medio: Bestyrelsesmøde

• Oktober •

• November •

• December •

Ultimo: Generalforsamling
(indkaldelse og revideret
regnskab rundsendes 14
dage før)

Primo: Konstituerende
bestyrelsesmøde
Medio:
Grøntudvalgsmøde(gr)

Ultimo: Opkrævning af
kontigent og
grøntpleje(betalingsfrist
ultimo januar)

Medio: Bestyrelsesmøde

(ak) = Aktivitetsudvalg
(gr) = Grøntudvalget

Kassererens årshjul
August: Ca. 20-25.8. Betal ALLE regninger (mind alle om at sende deres regninger). Så er der ingen post
”skyldige omkostninger”, når regnskabsåret slutter 31.8.
September primo: Kassebogen afstemmes endeligt (alle bilag bogføres og regnskab laves). Regnskabet
gives til revisoren (med bilag og kontoudtog fra 1.9.-31.8.). Se foreningens vedtægter, hvor frister er
beskrevet.
Sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen: Vis regnskab til bestyrelsen. Indføj foreløbige
budgettal.
Oktober: Lige efter generalforsamlingen. Revidér budgettet og indføj tallene i kassebogens slutlinje.
November ultimo: Indstil i netbanken, hvad der skal opkræves via PBS i januar (ellers opkræves samme
kontingent og grøntplejebeløb som sidste år). Se oversigten ”Procedure for opkrævning af kontingent i
Fredensbjergparkens Grundejerforening”.
December (eller samtidig med ovenstående): Bestil giro-indbetalingskort til uddeling. Lav følgebrev i
starten af januar og få årsregnskabet fra grøntudvalget.
Januar: Uddel girokort og følgebrevet til dem, der ikke har PBS.
Januar ultimo: eventuelt kan du sende en påmindelse om indbetaling.
Februar: Optæl, hvem der stadig skylder grøntpleje – det gøres via Restancelisten i netbanken (se
”Procedure for opkrævning af kontingent i Fredensbjergparkens Grundejerforening”). Send til kommunen.
Februar: Send påmindelse om indbetaling af 350 kr. i kontingent (1 gang) til glemsomme betalere. Det er
for sent at indbetale grøntpleje.
Maj medio: Lav bogføringen indtil nu – få styr på bilag og udgifter.

www.fredensbjerg.dk

