
Referat af generalforsamlingen d. 4 oktober 2016 i Gårdlauget Boulevarden.  

Deltagende: Jesper Thomsen, Signe Lemvig Hansen, Tove Siigaard Hansen, Pia Irene Rose, 

Aleksander Hørup og Elsebeth Rom. Fra Skjalm Hvides bestyrelse Poul Hansen og Rannvá Poulsen 
Gammelgaard, 

Afbud fra Sigersted Bestyrelse.  

1 . Valg af dirigent: Jesper Thomsen. 

1. Pia Rose gennemgik i beretningen for 2015/2016 som har været hængt op sammen med indkaldelsen 
til generalforsamlingen.  

Det forventes, at der vil blive afholdt julehygge arrangement i år, hvilket desværre blev aflyst sidste år 
grundet for lidt tilmeldte. Det forventes ligeledes, at der afholdes fastelavn igen. Der blev informeret 
om det nye gyngestativ, samt omkrig reparationer af klatrestativ.  

Beretningen godkendes. 

2. Bastian gennemgik regnskabet. Dette godkendes. 

3. Bastian gennemgik det foreløbige budget for næste regnskabsår. Denne godkendes. 

Gartner udgifterne bliver mindre til næste år, da Gårdlauget har skiftet gartner. 

Pia og Jesper har afholdt møde med A/B Sigersteds bestyrelse. Bestyrelsen ønsker, at blive informeret 
omkring evt. mer udgifter i forbindelse med gården i februar måned, så ansøgningen kan blive 
præsenteret/godkendt på A/B Sigersteds generalforsamlingen. Såfremt Gårdlauget kan kalkulere med 
kommende udgifter ønsker A/B Skjalm Hvides også denne information, så det kan indskrives i deres 
kommende budget. 

Bastian blev bedt om, at opkræve de 2 x 50000 kr. som begge bestyrelser har bevilliget.  

4. Der er ikke forslag fra bestyrelse og / eller medlemmer.  

5. Valg og medlemmer og suppleanter: 

Jesper Thomsen Skjalm Hvide 

Elsebeth Rom Skjalm Hvide 

Signe Lemvig Hansen. 

Tove Siigaard Hansen Sigersted 

Pia Irene Rose Sigersted.  

Suppleanter: 

Poul Hansen Skjalm Hvide 

Aleksander Hørup Sigersted 

Maria Kehlet Sigersted  

6. Bastian genvælges som revisor. 

7. Gårdlauget er selvadministrerende. 

8. Evt. 

Søren Petersen har igen forespurgt om, det ikke er muligt, at gartnerne ikke bruger benzindreven 
hækkeklippet, da han og en anden beboer var meget generet af dette, da hækkene blev klippet.  

Søren Petersen har tidligere modtaget svar på hans mail omkring ovenstående fra Gårdlauget, hvor i 
der står, at klipningen af hækkene varer ca. 3 timer og at Gårdlauget gerne vil forsøge, at advisere 
omkring hækkeklipningen, såfremt det er muligt. Gårdlauget henstiller ikke til gartneren om, at bruge 
anden værktøj.  

Gårdlauget forespørger selv om, der gives tilladelse til, at der undersøges muligheder for cykelstativer i gården 
og ude på gaden. Dette da cyklerne i gården og på gaden fylder meget. Der er enighed om, at Gårdlauget godt 
kan gå videre med denne ide fra alle parter.  



Referent: Elsebeth Rom  


