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KONTINGENT-OPKRÆVNING  2022 

Kære alle plantageboere. 

Sig nærmer tiden..., hvor endnu en opkrævning for Grundejerforeningen forfalder. 

Beløbet er beskedne 750 kroner for hele kalenderåret - endda inklusive eventuelle skuddage.  

På sidste generalforsamling vedtog vi at forsøge at lette kassererens arbejde med at identificere 

betalingerne ved at overgå til BS - BETALINGSSERVICE. 

 

Indskudt historie: 

For således at 'lette arbejdet' har kassereren brugt en pæn sjat af foråret på at bakse med IT da BS  ganske længe 

smed os af systemet ved oprettelse uagtet de mange korrekte forsøg herfra... efter henvendelser hid og did og efter på 

krybende knæ at have forklaret at jeg da ikke kunne konfrontere generalforsamlingen uden BS oprettelse og at ingen 

ville tro at lige netop plantagen ikke skulle kunne oprettes (herunder IT versus ældre hvid mand problematikken) fandt 

vi ud af at Erhvervsstyrelsen at sted man ikke kan se som menneske (uanset alder og etnicitet) havde oprettet 

plantagen uden postnummer...for 5 år siden... og dét 'kiggede' PBS systemet altså efter.. sådan computer-til-computer-

agtigt. Se så blev det løst... og nu ruller vi! Snart kan computerne snakke med computerne og vi andre futte rundt i 

plantagerne som en slags kæledyr - måske... 

 

DEN FØRSTE JUNI UDSENDES BETALINGSKORT FRA BETALINGSSERVICE, OG I MÅ MEGET, MEGET GERNE 

BENYTTE DISSE OG SAMTIDIGT TILMELDE BETALINGER BETALINGSSERVICE I ÅRENE FREMOVER. 

Jeg ved fristen er kort - for de skal jo være indbetalt før generalforsamlingen som i år er den 26. juni, men 

det var det hurtigste muligt. Ellers har man ikke stemmeret. 

Så af hensyn til den korte frist får I denne mail med varsel om det snart kommende. (1 juni) 

Jeg håber I vil bære over med æøå omskrivninger i BS... æ bliver? og å bliver @ etc. etc. 

Jeg har rettet det mest graverende manuelt... men tiden er efterhånden en faktor for kassereren. 

Der vil være enkelte som har et udestående (eller endog forudbetaling!) Disse klarer vi manuelt 

efterfølgende OG I MÅ MEGET GERNE BENYTTE BS BETALINGSKORTET I FØRSTE OMGANG. 

Mange forårshilsner fra kassereren 

Karsten 


