BUDGET FÖR 2021
Budgeten för 2021 har utarbetats utifrån våra kommittéers behov,
önskningar och målsättning för 2021. Vi har budgeterat för ett resultat på
plus 210 400, för 2021, efter avskrivningar, vilket kan förklaras enligt
följande:
På intäkter budgeterar vi med ett plus på 993 430, och kostnaderna med
674 502. Vi har en höjning på arrenden av campingen till 496 430 och
hamnens intäkter är på 284 000 övriga avgifter är 213 000.
Campingen belastas i budgeten med kostnader för löpande underhåll med
-36 302. De störste utgifterna for campingen är underhåll av skogen och
försäkringar.
Skog och natur har budgeterat med kostnader på -139 000, där utgiften
är -60 000 till lekplatsen och underhåll och nyplantering på -37 000 som
de största utgiftsposterna.
Hamnkommittén har föreslagit kostnader på – 331 700. Dessa kostnader
avser täckande av allmänt slitage på utrustningen i hamnen, muddring,
rengöring, renhållning och gräsklippning, så vi kan glädja oss över denna
vackra och lugna oas.
För resterande verksamhet hittar vi kostnader till, glädje för föreningens
medlemmar, såsom julgran, utflykter, jullunch, midsommar och Valborg
med mera. Vi har inte tagit höjd för eventuelle avlysningar på grund
Covid 19, idet vi inte vet hur länge restriktionerna gäller.
Övriga intäkter är budgeterat med 178 000 och kostnader på -167 500.
Den budgeterade vinsten täcker med god marginal den slutamortering
som skall göras på renoveringen av hamnen.
Den utarbetade budgeten för 2021 ser i mina ögon ut till att vara en bra
dokumenterat budget, som håller hela vägen för 2021.Covid 19, är en
okänd joker för intäkter och utgifter, men det är så mycket elastisk i
denna budget, att om det värsta scenario skulle inträffa, anpassar vi oss
därefter.
Man skall komma ihåg, att en budget är generellt en lista över förväntade
intäkter och kostnader, som gäller att på bästa vis följa upp, så att vi inte
tappar kontrollen!

