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Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning
Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Foreningen Det Sociale Netværk for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 98 af
27. januar 2014 vedrørende ULFRI-midler.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
København, den 17. marts 2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Foreningen Det Sociale Netværk
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Det Sociale Netværk for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar
2014 vedrørende ULFRI-midler, som beskrevet på side 9 i anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar
2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 vedrørende ULFRI-midler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse
med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 vedrørende Satspuljemidler og bekendtgørelse nr. 98 af
27. januar 2014 vedrørende ULFRI-midler.

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

►

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

►

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 17. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326
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Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
foreninger, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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Ledelsesberetning (2020)
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens formål er at hjælpe mennesker i en udsat livssituation. Foreningen vil i forbindelse hermed
fokusere på tiltag og projekter inden for social, sundheds- og psykiatriområdet, hvor frivillige inddrages i
videst muligt omfang.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Arbejdet har båret frugt og fire nye headspace-centre kunne se dagens lys i 2020. Headspace Gladsaxe
åbnede i februar 2020, kort før Danmark lukkede ned. Headspace Frederiksberg åbnede i maj 2020 og
headspace Aarhus lige efter. 2020 var også året, hvor headspace for alvor tog hul på etableringen i
Region Sjælland med åbning af headspace Slagelse og underskrivelse af samarbejdsaftaler med Kalundborg Kommune, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.
Et andet fokuspunkt, der fyldte meget i 2020, var at sikre en langsigtet finansiering af headspace. Det
faldt på plads i slutningen af året, hvor regeringen og Folketingets partier fandt midler på finansloven til
at udbygge den statslige medfinansiering af headspace frem til ultimo 2024. Statslig medfinansiering er
helt afgørende for, at headspace også kan hjælpe og rådgive børn og unge uden for de kommuner, hvor
headspace fysisk er til stede.
Det Sociale Netværks øvrige initiativer har naturligvis været påvirket af COVID-19 i større eller mindre
grad, men alle initiativer har været i stand til også i 2020 at nå målgrupperne. Desuden afsluttedes to
initiativer målrettet unge mænd, Brug Bolden og headspace+.
Et særligt fokus har der været på Peer-Partnerskabet, som er skabt i samarbejde med SIND, og har opnået støtte til et større videnskabeligt forskningsprojekt fra Velux Fonden. Aktiviteterne her gik for alvor
i gang i 2020, da pilotfasen af forskningsprojektet ’Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet’ begyndte i
januar. Her blev der i samarbejde med kommunerne Fredericia, Helsingør og København løbende opstartet 10-ugers peer-gruppeforløb og tilbudt følgeskab til psykisk sårbare i hver by og Peer-Partnerskabets
første uddannelsesaktiviteter blev gennemført. Senere blev pilotprojektet analyseret og brugt til at
iværksætte næste fase af forskningsprojektet: et lodtrækningsforsøg, der skal undersøge effekten af
peer-gruppeforløbene.
I december 2020 kunne startskuddet lyde for forsøget, og Peer-Partnerskabet inkluderede allerede
inden jul de første forsøgsdeltagere. Starten på lodtrækningsforsøget skulle oprindelige have ligget allerede i september 2020, men Peer-Partnerskabet kunne selvfølgelig heller ikke se sig fri for konsekvenserne af corona-pandemien.
I særskilt rapport beskrives de øvrige initiativer, som Det Sociale Netværk har stået for i 2020.
Den forventede udvikling
Det er ledelsens opfattelse, at Det Sociale Netværk er inde i en god gænge, men at der, som ovenfor
anført, konstant er nødt til at være fokus på omkostninger og indtægter også i de kommende år.
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Udviklingen i 2020 har endnu engang vist, at der er behov for en organisation som Det Sociale Netværk,
som kan tænke i nye og innovative baner, når det handler om mental trivsel og sundhedsfremme og om
psykisk sårbarhed i særdeleshed. På trods af at året har været præget af nedlukningen på grund af
COVID-19, er der blevet arbejdet intenst på at kapacitetsopbygge og ruste headspace til at udvide med
yderligere centre i hele Danmark, herunder også de såkaldte vandkantskommuner, hvor andelen af socialt udsatte børn og unge er særlig stor.

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

kr.

2020

2019

3 Nettoomsætning
4 Eksterne omkostninger

53.753.410
-13.340.258

48.898.025
-14.439.655

Bruttoresultat
5 Personaleomkostninger
6, 7 Afskrivninger

40.413.152
-39.265.870
-566.619

34.458.370
-33.789.861
-598.806

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

580.663
35
-25.525

69.703
4.017
-125

Årets resultat

555.173

73.595

Resultatdisponering
Overført til egenkapital

555.173

73.595

7

Penneo dokumentnøgle: LBSAD-IEKNB-HUYEO-OHX5H-FVOA3-EDEPV

Resultatopgørelse

Foreningen Det Sociale Netværk
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

kr.

2020

2019

100.000

200.000

100.000

200.000

565.103
0

589.927
67.139

565.103

657.066

334.253

220.132

334.253

220.132

999.356

1.077.198

791.886
723.369

2.038.879
3.336

1.515.255

2.042.215

8.672.372

12.342.907

Omsætningsaktiver i alt

10.187.627

14.385.122

AKTIVER I ALT

11.186.983

15.462.320

-273.544

-828.718

-273.544

-828.718

3.119.804

1.274.679

Langfristede gældsforpligtelser i alt

3.119.804

1.274.679

Kortfristede gældsforpligtelser
Overførte projektmidler
Periodeafgrænsningsposter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
11 Anden gæld

1.951.688
841.824
338.605
5.208.606

10.812.317
0
1.248.963
2.955.079

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

8.340.723

15.016.359

Gældsforpligtelser i alt

11.460.527

16.291.038

PASSIVER I ALT

11.186.983

15.462.320

AKTIVER
Anlægsaktiver
6 Immaterielle anlægsaktiver
Software

7 Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler
Indretning af lejede lokaler
Finansielle anlægsaktiver
Deposita

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
8 Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Likvide beholdninger

PASSIVER
9 Egenkapital
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
10 Anden gæld

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
12 Eventualforpligtelser
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Balance

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A-virksomheder med de tilpasninger der følger af, at der er tale om en forening, samt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for
modtagere at tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område (satspuljemidler) og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v.
af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om
udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (ULFRI-midler).
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Penneo dokumentnøgle: LBSAD-IEKNB-HUYEO-OHX5H-FVOA3-EDEPV

1

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i takt med, at foreningen opnår ret til offentlige og private tilskud.
Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til husleje, markedsføring og kommunikation, konferencer, rejseomkostninger, eksterne assistance og kontorholdsudgifter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Afskrivninger
Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle aktiver.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Software
Driftsmidler
Indretning af lejede lokaler

3 år
3 år
3 år

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
Skatter
Foreningen har ingen skattepligtige erhvervsmæssige aktiviteter.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance
Immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen
omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til brug

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Overførte projektmidler
Overførte projektmidler omfatter modtagne tilskud, som vedrører efterfølgende regnskabsår.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører
indtægter i efterfølgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

2

Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
Det regnskabsmæssige resultat for 2020 udviser et overskud på 555.173 kr. og en negativ egenkapital
pr. 31. december 2020 på 273.545 kr.
Foreningens fortsatte drift er sikret ved opnåede tilsagn om tilskud, herunder tilsagn i forbindelse med
satspuljemidler for perioden 2021-2024.

10

Penneo dokumentnøgle: LBSAD-IEKNB-HUYEO-OHX5H-FVOA3-EDEPV

Materielle aktiver

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december

kr.

3

Nettoomsætning
Tilskud fra kommune
Tilskud fra regioner
Tilskud fra Satspulje m.v.
Tilskud fra private, fonde og virksomheder

I nettoomsætningen indgår ULFRI-midler med

4

5

Eksterne omkostninger
Husleje, varme m.v.
Markedsføring og kommunikation m.v.
Konferencer, leje af lokaler, udstyr og honorar m.v.
Uddannelse og supervision
Aktiviteter og forplejning, frivillige
Rejseomkostninger, herunder kørselsgodtgørelse
Småanskaffelser
Ekstern assistance
Øvrige omkostninger til mobil-telefoni, it, revisor og kontorholdsomkostninger m.v.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pension
Lønrefusion
Sociale bidrag m.v.

Gennemsnitligt antal ansatte

2020

2019

15.452.404
580.662
28.461.239
9.259.105

11.437.027
304.337
25.118.256
12.038.405

53.753.410

48.898.025

644.144

625.799

2.235.697
2.006.419
813.858
618.616
1.233.134
649.616
345.185
1.279.125

2.042.174
2.238.014
826.407
1.358.909
1.050.874
1.202.955
626.417
546.956

4.158.608

4.546.949

13.340.258

14.439.655

36.590.237
2.478.038
-516.649
714.244

31.214.484
2.359.811
-440.702
656.268

39.265.870

33.789.861

96

80
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Noter

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
Immaterielle aktiver
kr.

Software

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang
Afgang

300.000
0
0

Kostpris 31. december 2020

300.000

Ned- og afskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger

100.000
100.000

Ned- og afskrivninger 31. december 2020

200.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

100.000

Afskrives over

7

Materielle aktiver
kr.

Driftsmidler

Indretning af
lejede lokaler

I alt

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang
Afgang

1.477.563
374.656
0

201.418
0
0

1.678.981
374.656
0

Kostpris 31. december 2020

1.852.219

201.418

2.053.637

887.636
399.480

134.279
67.139

1.021.915
466.619

1.287.116

201.418

1.488.534

565.103

0

565.103

3 år

3 år

Ned- og afskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december 2020
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020
Afskrives over

kr.

8

3 år

Andre tilgodehavender
Debitor
Andre tilgodehavender, projekter
Andre tilgodehavender, lønrefusion m.v.

2020

2019

543.685
0
248.201

1.567.030
427.905
43.944

791.886

2.038.879
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6

Foreningen Det Sociale Netværk
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december

kr.

9

10

11

12

2020

2019

Egenkapital
Saldo 1. januar
Årets resultat

-828.717
555.173

-902.312
73.595

Saldo 31. december

-273.544

-828.717

3.119.804

1.274.679

3.119.804

1.274.679

3.217.560
82.812
14.034
1.601.496
33.200
259.504

2.663
75.141
73.416
2.614.284
0
189.575

5.208.606

2.955.079

Anden gæld, langfristet
Feriepenge indefrysning

Anden gæld, kortfristet
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Feriepengeforpligtelse
Skyldigt depositum
Øvrige skyldige omkostninger

Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået lejeaftaler m.v. for følgende beløb:
Total M Mobilityaftale, restløbetid i 8 mdr. med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 40.856 kr., i alt
326.854 kr.
Foreningen har indgået huslejekontrakter med en årlig leje på 1.606.909 kr. Lejemålene kan opsiges
med opsigelsesvarsel på 3, 6 eller 20 mdr. Foreningens huslejeforpligtelse er på 895.986 kr.
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