
 

 

Gårdlauget Yrsaro 
Generalforsamling 12.10.2021 

 
Tilstede: 
AB Yrsa-Ro 1387: Kristine og Elisabeth 
AB Dybbølsbro 1385: Trine og Lasse 
E/F Ingerslevsgade 108 og Krusågade 35 1386: Mette Bom Jensen 
 
Fraværende: 
AB Yrsa-Ro 1387: Katrine 
EF Dybbølsgade 11-13 1388: Michael C 
E/F Ingerslevsgade 108 og Krusågade 35 1386: Michael H 
 

 
1. Dirigent: Kristine 

Referent: Mette 
 

2. Formandens beretning: 
Året har båret præg af ”lige om lidt kan vi…” 
Gårdmanden har ordnet småting – et år hvor der ikke rigtig er sket noget … 
 

3. Kasserens beretning 
4. Forelæggelse af regnskab, drifts- og likviditetsbudget til godkendelse 

(Lasse præsenterer begge punkter samtidig) 
 
Igen i år har der været et lille overskud på ca. 9.000 kr.  
 
Et foreløbigt budget, inkl. ny legeplads, viser at likviditeten stadig vil have et plus på ca. 
12.000 kr. Der er derfor ikke et behov for at ”kræve” ekstra penge ind fra foreningerne. 
 
Lasse har genansøgt kommunen for dispensation for fortovs-vedligeholdelse.  
 
Lasse justerer et par beløb på regnskabet og derefter er det godkendt.  
 
Budgettet ligges på hjemmesiden snarest muligt.  

 
5. Beslutning af legeplads 

Til afstemningen er 3 ud af 4 foreninger.  
Afstemningen kan derfor foretages jvf. vedtægterne.  
 
Ved afstemning om forslag nr. 1: to nej, et ja - nedstemt 
Ved afstemning om valg mellem forslag nr. 2 eller 3: Forslag nr. 2 er valgt ved 2 for og 1 imod.  
 
Mette vælger sig frivilligt til at tage sig af det æstetiske udtryk af legepladsen. 
Der er et budget på ca. 15.000 kr. 
 
Tidsplan: 
Det er vinter og der skal tages højde for belægning.  
Lasse er direkte kontaktperson til Samm-Sell og går videre med processen. 



 

 

6. Valg til bestyrelsen 
Kristine går af som formand. 
 
Lasse genopstiller som kassér – valgt 
Formand: Mette er valgt 
 
Lasse styrer processen vedr. overdragelse. 
 

7. Valg af revisor 
Elisabeth er valgt.  
 
 

8. Eventuelt 
Juletræstænding i gården: søndag d. 28 november, kl. 16. 

- Lasse køber juletræ og dertil tilhørende.  
- Vi overvejer at lave et arrangement ud af det med glögg og æbleskiver. 
- Der skal laves en invitation til opgangene og på diverse Facebookgrupper.  

 
 
Michael skal opdatere mailinglisten (Kristine, Mariann og Henriette) 
 
 
Malanie (fra 1383) skriver til Michael om at komme ind i gårdlauget og på mailinglisten.   
 
 
Vi skal have tjekket op på at døren ind til storskrald/farligt affald låses.  

- Et brush-up på proceduren omkring farligt affald. 
- Vi kan overveje at lave låsen om til en smækkelås.  

Mette sørger for at snakke med gårdmanden.  
 
 
Overvejelse vedr. pyntning af gården med lyskæder i træerne.  

- Lasse fortæller at der er penge til det, så hvis nogen falder over lyskæder, f.eks. af solceller, 
så køb bare.  

- Elisabeth køber ind.  
 
 
Forslag: Der skal udarbejdes en officiel Gårdlaugs-seddel til fjernelse af ulovligt opbevaret materiel 
i gården. Hvis nødvendigt tager vi det op til overvejelse.  
 
 
Til slut: Lasse siger tusind tak for indsatsen til Kristine.  


