
Genrealforsamling for Gårdlauget d. 06.10.15 

I henhold til vedtægternes § 5 har generalforsamlingen følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsen beretning for det forløbende år. 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 

4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for 

indeværende regnskabsår. 

5. Forslag for bestyrelse og/eller medlemmer. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor. 

8. Valg evt. administrator. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

 

Deltagende: 

Fra bestyrelserne Sara Tangmose Larsen, A/B Sigersted, Poul Hansen A/B Skjalm Hvides Gade. 

Bastian, revisor.  

Gårdlauget: Pia Rose, Tove Siigaard, Arne Hjort, Jesper Thomsen og Elsebeth Rom 

 

Ingen andelshavere fremmødt.  

 

 

Referent Elsebeth Rom 

 

1. Dirigent Jesper Thomsen.  

 

2. Indsæt beretningen. Godkendt uden spørgsmål 

 

3. I år har det været en fornøjelse, at få tingene løbende. Der mangler ifølge Bastian opkrævning 

på 18 000 kr. for ikke afholdt gårdfest.  Regnskabet godkendt.  

 

4. Budgettet godkendt.  

 

5. Vedhæft forslag.  Det vedtages, at der undersøges og købes en magnet til den røde port, som 

ikke har el tilslutning. Forslaget vedr. port blad og aflåsning af dette, nedstemmes.  

 

Hjertestarter: Opsættes i gården. Forespørgelse er behandlet. 

 



Ændringsforlag til vedtægter.  

Pkt. 2 godkendt. 

Pkt. 3 godkendt. 

Pkt. 4 godkendt. 

 

6. Maria fra Sigersted ønsker, at være medlem. 

Pia Rose, Tove Siigaard er genvalgt. Sara som suppleant. 

Jesper Thomsen, Elsebeth Rom  er genvalgt. Poul som suppleant.  

Stor tak til Arne Hjort for hans arbejde i gårdlauget.  

 

7. Valg af revisor. Bastian er valgt. 

 

8. Valg af evt. administrator. Det besluttes, at gårdlauget fortsætter med at være 

selvadministrerende.  

 

9. Evt. 

 

Forslag til, at der på hjemmesiden kommer en fane,  hvor det fremgår hvordan guidelines omkring 

fester i gården. Ultra kort version. Samt at der udarbejdes en folder.  

              Forslag til, at der bliver indkøbt ekstra borde og stole, som kan lånes/lejes.  

              De prøver der blev foretaget i forbindelse med faskine projektet, skal fyldes. 

              Der er det muligt, at fliserne udjævnes op mod biografen.  Dette tjekkes efter plæneprojektet.  

             Yderligere skal alle fliserne i gården tjekkes. Ristene er ikke hensigtsmæssigt placeret. Dette  

             undersøges.  

   Gårdlauget tager initiativ til, at basket kurven bliver sat op igen, samt undersøge belægningen.  

              

             

 

 

 

 

 

 

 


