
Referat af ordinær generelforsamling for Gårdlauget Boulevarden onsdag d. 9. oktober 
2019 kl 17. 

1. Valg af dirigent 
Jesper 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbende år 
Pia gennemgår bestyrelses beretning: ny beplantning, græsudfordringer, 
sædvanlige arrangementer plus jubilæumsfest, ”handlingsplan” som udkast til 
næste projekter, klatrestativ er næste store opgave.  
Godkendelse af bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning 
Bastian gennemgår regnskabet: Bidrag til dette års gårdfest opkræves næste 
regnskabsår – men er indrette i budgettet.  
Stor udgift til ”gård, vej, gade” som primært dækker de nye affaldstier mv i 
gården. (eneste afvigelse fra budgettet) 
Godkendelse af regnskab. 

4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og 
endelig budget for indeværende regnskabsår. 
Der er afsat en stor post (345.00 kr) til legestativ til næste år; hvilket medfører et 
underskud, der vil ”gnave” af egenkapitalen.  
Godkendelse af budget. 

5. Forslag fra bestyrelsen og/ eller medlemmer  
Gårdlauget stiller forslag om, at gårdlaugsmedlemmers skattefrie godtgørelse 
stiger til den gældende sats for 2019 og fremadrette følger skats retningslinjer for 
godtgørelsesstigninger.  
Godkendelse af forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Fremadrettet består bestyrelsen af:  

Fra Skjalm Hvide:  
Maja (bestyrelsesmedlem) 
Elsebeth (bestyrelsesmedlem) 
Poul (suppleant) 
Jesper (suppleant)  

Fra Hvidested:  
Tove (bestyrelsesmedlem) 
Pia (bestyrelsesmedlem) 
Alexander (bestyrelsesmedlem) 
Maria (suppleant) 

7. Valg af revisor 
Bastian fortsætter for revisor 

8. Valg af evt. administrator 
Gårdlauget er selvadministrerende 



9. Evt. 
• Elsebeth: Flere beboere oplever støjgener med mobile lydanlæg/ højtalere. 

Bestyrelserne melder ud ved kommende generalforsamlinger el lign.  
• Elsebeth: Støjgener om aftenen – der et pt forskellig tidspunkter for ro i 

foreningerne og for gården – hhv. Kl 22 og kl 23? Gårdlauget retter tiden fra 23 til 
22.   

• Elsebeth: Ting, der ryger ned fra altanerne: Bestyrelserne skriver ud om dette.  
• Pia: Kan gårdlauget opbevare ting i bestyrelseslokalet, hhv. printer og ringbind? Ja 
• Pia: Gårdlauget henstiller til, at hvis Peter får store opgaver pålagt af 

bestyrelserne, må dette gerne meddeles til gårdlauget 
• Pia: Peter står på venteliste i Skjalm Hvide, er der juridiske problemer, såfremt 

han fik tilbudt en lejlighed og ønskede at flytte ind. Poul undersøger sagen.  
• Pia: Giv gerne besked, hvis man tømmer noget i bestyrelseslokalet. 


