
Generalforsamling	  i	  gårdlauget	  d.	  30.	  april	  2014.	  
	  
Til	  stede:	  
Lasse	  Højsgaard,	  Henriette	  Mason,	  Rune	  Lykkeberg,	  Morten	  Jensen,	  Liv	  Kofoed-‐Jensen,	  Miriam	  Nielsen,	  
Kristine	  Ploug	  	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Kristine	  er	  referent.	  	  
	  
2.	  Formandens	  beretning	  v.	  Kristine	  
	  
Det	  sidste	  år	  har	  været	  lidt	  vanskeligt.	  Formanden	  gennem	  mange	  år	  –	  Dennis	  –	  har	  solgt	  sin	  
erhvervsandel	  og	  er	  dermed	  trådt	  ud	  af	  gårdlauget.	  Kassereroverleveringen	  har	  samtidig	  været	  besværlig,	  
ikke	  mindst	  pga.	  nye	  krav	  fra	  banken	  om	  at	  foreninger	  skal	  have	  et	  cvr-‐nr.	  Der	  er	  dog	  styr	  på	  det	  hele	  nu!	  
	  
Til	  gårddagen	  i	  2013	  blev	  møblerne	  malet	  -‐	  dem	  vi	  ikke	  nåede,	  malede	  gårdmanden,	  og	  han	  kommer	  
fortsat	  til	  at	  tage	  den	  slags	  små-‐opgaver.	  
	  
Derudover	  var	  Altan-‐alferne	  (http://altan-‐alferne.dk/)	  hyret	  til	  at	  beskære	  gårdens	  træer	  og	  buske.	  	  
	  
Betaling	  vedr.	  Fejlagtigt	  tappet	  strøm	  
Gennem	  en	  årrække	  –	  formentlig	  12	  år	  –	  har	  EF	  Ingerslevsgade	  108/Krusågade	  35	  ved	  en	  fejl	  tappet	  strøm	  
fra	  gårdlauget.	  Det	  har	  genereret	  en	  lang	  diskussion	  om	  efterbetaling,	  som	  dog	  blev	  afsluttet	  i	  efteråret	  
2013,	  hvor	  EF	  Ingerslevsgade	  108/Krusågade	  35	  betalte	  gårdlauget	  18153,68	  kr.	  (svarende	  til	  6	  år,	  
udregnet	  som	  6	  *	  12	  måneder	  *	  134	  kWh/måned	  *	  188,16	  øre/kWh)	  	  
	  
3.	  Kassererens	  beretning:	  
	  
Kommentarer	  til	  regnskabet:	  
Lasse	  gennemgik	  regnskabet.	  Legeborgen	  blev	  i	  2013	  betalt	  ud,	  derfor	  den	  store	  udgift.	  
A/B	  Yrsa-‐Ro	  har	  ved	  en	  fejl	  betalt	  for	  meget	  i	  2013	  –	  derfor	  er	  betalingen	  derfra	  51.150	  kr.	  og	  ikke	  34.100	  
kr.	  Beløbet	  modregnes	  i	  2014.	  
	  
Der	  er	  i	  2011,	  2012	  og	  2013	  ikke	  opkrævet	  for	  snerydning.	  Skal	  det	  gøres?	  
Det	  blev	  aftalt,	  at	  der	  –	  foreløbigt	  –	  ikke	  opkræves	  noget,	  men	  at	  beløbene	  stadig	  skal	  figurere	  i	  
regnskabet	  og	  evt.	  kan	  opkræves	  senere.	  Dog	  skal	  fremtidig	  snerydning	  opkræves	  umiddelbart.	  
	  
Kommentarer	  til	  budgettet:	  
Med	  legeborgen	  betalt	  ud,	  er	  der	  lidt	  mere	  luft	  i	  økonomien.	  	  
Den	  tidligere	  formand,	  Dennis,	  har	  dog	  stået	  for	  en	  masse	  praktiske	  opgaver,	  som	  fremover	  skal	  varetages	  
af	  gårdmanden,	  hvorfor	  udgifter	  til	  gårdmand	  forventeligt	  bliver	  større.	  
	  
4.	  Forelæggelse	  af	  regnskab,	  drifts-‐	  og	  likviditetsbudget	  til	  godkendelse	  
Regnskab	  og	  budget	  blev	  godkendt.	  
	  
5.	  Indkomne	  forslag	  
Skraldesituationen:	  
Der	  er	  problemer	  med	  skraldet,	  og	  mængden	  af	  containere	  og	  storskrald	  har	  bredt	  sig	  over	  hele	  
ståltrappen	  ved	  skralderummet.	  Det	  er	  en	  brandvej,	  så	  det	  går	  ikke.	  Morten	  taler	  med	  gårdmanden	  og	  
undersøger,	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  lokalt	  og	  i	  forhold	  til	  kommunen.	  Måske	  kan	  vi	  få	  hentet	  skrald	  oftere?	  
Lasse	  tror,	  at	  noget	  af	  den	  ekstra	  skrald	  kommer	  fra	  den	  nye	  restaurant?	  Lasse	  undersøger	  nærmere.	  
	  
	  



	  
	  
6.	  Valg	  til	  bestyrelsen	  
-‐	  
	  
7.	  Valg	  af	  revisor	  
Henriette	  Mason	  er	  reviser	  og	  star	  dermed	  for	  at	  gennemse	  regnskabet	  samt	  kontoudtog	  fra	  banken.	  
Lasse	  og	  Henriette	  koordinerer	  indbyrdes.	  
	  
8.	  Eventuelt	  
	  
Gave	  til	  den	  tidligere	  kasserer:	  
Torben	  Duus	  har	  tidligere	  hjulpet	  os	  –	  også	  lang	  tid	  efter	  han	  fraflyttede.	  Han	  har	  aldrig	  fået	  den	  lovede	  
vin.	  Lasse	  sørger	  for	  at	  sende	  vin	  til	  ham	  til	  max	  1000	  kr.	  
	  
	  
Gårddag	  
Gårddagen	  bliver	  d.	  11.	  maj	  kl.	  10	  til	  13	  
Alle	  fra	  gårdlauget	  medbringer	  en	  kande	  kaffe	  –	  Kristine	  sørger	  for	  croissanter,	  mælk,	  juice	  og	  kopper.	  
	  
Indkøb	  mm.	  før	  gårddagen:	  
Nyt	  sand	  til	  sandkassen	  –	  Rune	  står	  for	  indkøb	  
Jord	  til	  bedene	  -‐	  Kristine	  og	  Miriam	  køber	  
Buske	  til	  bedet	  til	  venstre	  for	  slisken	  (fra	  gården)	  -‐	  Kristine	  og	  Miriam	  køber	  
Diverse	  sommerblomster	  og	  nye	  krukker	  -‐	  Kristine	  og	  Miriam	  køber	  
Rosensakse,	  handsker	  -‐	  Kristine	  og	  Miriam	  køber	  
Træbedene	  langs	  murene	  skal	  væk	  –	  Kristine	  taler	  med	  gårdmanden	  
Rengøring	  af	  skralderum	  -‐	  Kristine	  beder	  gårdmanden	  om	  at	  gøre	  det	  
	  
Opgaver	  på	  gårddagen	  
Feje	  
Rense	  lyskasser	  
Plante	  
Ny	  jord	  i	  alle	  bede	  
Klippe	  ned	  
Juletræsledningen	  skal	  væk	  
	  
Øvrige	  potentielle	  indkøb	  
Hvad	  med	  en	  stor	  grill	  til	  gården?	  Rune	  undersøger	  	  
Nye	  stole	  til	  garden?	  Miriam	  undersøger	  
Gynger	  til	  garden?	  Kristine	  undersøger,	  hvad	  Monstrums	  (www.monstrum.dk)	  gynger	  koster	  –	  og	  om	  der	  
er	  plads	  i	  gården	  
	  
Næste	  møde:	  
Næste	  møde	  skal	  afholdes	  til	  efteråret.	  Dato	  aftales,	  når	  vi	  nærmer	  os.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Bilag:	  Budget	  for	  2014	  
	  
	  
Indtægter	   	  	  
A/B	  Dybbølsbro	   28,300.00	  
A/B	  Yrsaro	   34,100.00	  
E/F	  Dybbølsgade	  11-‐15	   13,100.00	  
E/F	  Ingerslevgade	  108	  /	  Krusågade	  33	   24,500.00	  
Bidrag	   100,000.00	  
Renter	   	  	  

Indtægter	  i	  alt	   100,000.00	  
	  	   	  	  

Udgifter	   	  	  
Gårdmand,	  faste	  opgaver	   53,400.00	  
Gårdmand,	  ekstraopgaver	   20,000.00	  
El	   8,000.00	  
Gårddag,	  planter,	  materiale,	  gartner	   13,000.00	  
Juletræstænding	   2,500.00	  
Mødeomkostninger	  -‐	  hjemmeside	   600.00	  
Bankgebyrer	   1,000.00	  
Udgifter	  i	  alt	   98,500.00	  
	  
	  


