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Bevilling BY 16.12.13 -731.000

Forbrug 2014 -741.766

Restbudget, mindreforbrug -10.766

Bemærkninger:
Uddrag af Dagsorden, ”Økonomi”:
Der forventes en salgsindtægt på    kr. 795.000
Udgifter til ejendomsmægler excl. moms  kr.  55.007
Udgifter til tilstandsrapport el-tjek mv. excl. moms  kr.  13.760

     Tab ialt       kr.  -66.420

Beløbet dækkes af Byudviklingspuljen.

Uddrag af Dagsorden med bevilling og angivelse af finansiering:
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
at afhænde ejendommen Bakkeager 32, Græsted til den anførte salgspris på kr. 795.000.
at ejendommen udbydes gennem Danbolig, Græsted/Gilleleje,
at administrationen bemyndiges til at kunne give afslag i købesummen ned til kr. 700.000.
at tab ved salg af ejendommen finansieres af Byudviklingspuljen alternativt kassebeholdningen.

Jf. ovenfor foreslås mindreforbrugtet tilført kassebeholdningen.

Anlægsregnskab: 39830 02 26, Byudvikling-Køb og salg, salg af Bakkeager 32

Der er en låne-restgæld  pr. 30.09.13 på kr. 792.653

Der er ikke på nuværende tidspunkt midler i Byudviklingspuljen. Men som det fremgår af 
dagsordenspunkt vedr. Til og afgang i ejendomsporteføljen i 2012 behandlet i ØU den 21.1.2013 
antages det, at der fra salg af ejendomme vil tilgå midler til Byudviklingspuljen. Forudsætningen om, at 
der er balance mellem udgifter og indtægter ved køb og salg af ejendomme fastholdes dermed. Kan 
de forventede salgsindtægter ikke realiseres, vil der i forbindelse med opfølgning i resultatstatus skulle 
ske finansiering via en tillægbevilling af kassebeholdningen.
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at afhænde ejendommen Bakkeager 32, Græsted til den anførte salgspris på kr. 795.000.

at administrationen bemyndiges til at kunne give afslag i købesummen ned til kr. 700.000.
at tab ved salg af ejendommen finansieres af Byudviklingspuljen alternativt kassebeholdningen.

Køb og salg, salg af Bakkeager 32

Der er ikke på nuværende tidspunkt midler i Byudviklingspuljen. Men som det fremgår af 
dagsordenspunkt vedr. Til og afgang i ejendomsporteføljen i 2012 behandlet i ØU den 21.1.2013 
antages det, at der fra salg af ejendomme vil tilgå midler til Byudviklingspuljen. Forudsætningen om, at 
der er balance mellem udgifter og indtægter ved køb og salg af ejendomme fastholdes dermed. Kan 
de forventede salgsindtægter ikke realiseres, vil der i forbindelse med opfølgning i resultatstatus skulle 
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