
Referat	  generalforsamling	  i	  gårdlaug	  23.2.	  2015	  
	  
Til	  stede:	  Lasse	  Højsgaard,	  Rune	  Lykkeberg,	  Liv	  Knoblauch	  Kofoed-‐Jensen,	  Henriette	  
Mason,	  Morten	  Jensen,	  Miriam	  Nielsen,	  Kristine	  Ploug	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent:	  
Kristine	  valgt	  som	  dirigent,	  Rune	  valgt	  som	  referent	  

2. Formandens	  beretning:	  	  
Manglende	  tilbagemelding	  på	  forespørgsel	  om	  juletræs-‐arrangement.	  
Bestyrelsen	  lovede	  at	  svare	  på	  tilsvarende	  spørgsmål	  næste	  år.	  Beretning	  
godkendt.	  	  

3. Kasserens	  beretning:	  	  
Strålende	  år	  med	  regelmæssige	  indbetalinger	  og	  uforudsete	  udgifter.	  
Beretning	  godkendt.	  	  

4. Forelæggelse	  af	  regnskab,	  drift-‐	  og	  likviditetsbudget	  til	  godkendelse:	  
Kasseren	  Lasse	  fremlagde	  regnskab.	  Bestyrelsen	  blev	  enige	  om	  følgende:	  
-‐ opkrævning	  af	  udestående	  for	  snerydning	  2014-‐15.	  	  
-‐ Afskrivning	  af	  udestående	  for	  tidligere	  perioder,	  fordi	  Gårdlauget	  ikke	  

har	  brug	  for	  likviditet	  akut.	  	  	  
Bestyrelsen	  godkender	  regnskabet	  foreløbig,	  vi	  afventer	  revision.	  	  
Bestyrelsen	  godkender	  budgettet	  i	  tilrettet	  version	  for	  2015.	  

5. Beslutninger:	  	  
-‐ Dato	  for	  gårddag:	  10.5.	  10.00	  –	  13.00	  –	  pause:	  11.30-‐11.45.	  	  
-‐ Det	  blev	  vedtaget	  IKKE	  at	  benytte	  cykelstativer	  i	  gården,	  men	  levere	  dem	  

tilbage	  til	  ejerforeningen	  E/F	  1386.	  	  	  
-‐ Det	  eventuelle	  køb	  af	  STOR	  GRILL	  er	  aflyst	  pga	  manglende	  efterspørgsel	  

blandt	  gårdens	  brugere.	  
-‐ Der	  er	  blevet	  klaget	  over	  forekomst	  af	  hunde	  +	  eventuelle	  hunde-‐fækalier	  

i	  gården.	  Gårdlauget	  vedtog	  en	  revision	  og	  modernisering	  af	  
ordensreglementet	  for	  gården,	  som	  efterfølgende	  skal	  hænges	  op	  i	  alle	  
opgange.	  Vi	  afventer	  første	  gennemskrivning	  fra	  Kasserer	  Lasse.	  	  

-‐ Det	  blev	  besluttet,	  	  at	  Morten	  indhenter	  tilbud	  på	  havestole,	  som	  
efterfølgende	  rundsendes	  til	  bestyrelsen.	  	  

-‐ Posten	  “nyanskaffelser”	  på	  budgettet	  vedtages	  primært	  reserveret	  til	  
indkøb	  af	  havestole.	  	  

6. Valg	  til	  bestyrelsen:	  
Gårdlauget	  genvælger	  Kristine	  som	  formand,	  og	  Lasse	  som	  kasserer.	  	  

7. Valg	  af	  revisor:	  
Gårdlauget	  genvælger	  Henriette	  som	  revisor.	  	  

8. Eventuelt:	  	  
Morten	  kontakter	  kommunen	  og	  forhører	  sig,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  hæve	  
frekvensen	  for	  affaldsafhentning	  +	  om	  de	  har	  oplysningsmateriale,	  
Gårdlauget	  kan	  bruge	  til	  pædagogisk	  	  ophængning.	  	  

	  
	  


