
Generalforsamling af 07.10.20 

1. Valg af dirigent 

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

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning 

4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig 
budget for indeværende regnskabsår. 

5. Forslag for bestyrelsen og/eller medlemmer. (forslag der ønskes behandlet bedes 
fremsendt senest d. 1. oktober 2020) 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Valg af administrator 

9. Evt.  

1. Jesper Thomasen er dirigent, referent Elsebeth. 

2. Pia informerer om bestyrelsens beretning. Som godkendes.  Der skal laves en 
fælles udmelding fra bestyrelserne og gårdlauget ud om, tidspunkter for selskaber 
i gården. Beretningen godkendes.  

3. Regnskabet godkendes.  

4. Budgettet godkendes.   

5. Forslag fra Kirsten nr. 79. ønske om mere vildbeplantning. Dette er med i 
gårdlaugets handleplan.  

6. Valg af medlemmer og valg af bestyrelsen. Pia og Tove genopstiller. (Maria, 
suppleant, 2 suppleant Louise) Elsebeth, Poul. (Jesper er 1. suppleant Anja 2. 
Suppleant) 

7. Valg af revisor: Revisorerne Bastian og Krause er valgt.   

8. Gårdlauget er selv administrerende.  

9. Evt. 

Er der ordensreglerne i forhold til larmen fra selskaber.  



Ønske om at bestyrelserne og gårdlauget i fællesskabet får løst problemerne 
omkring storskraldsrummene samt porte. Da børnene og uvedkommende tager 
ting for storskraldsrummene, som bliver sat i gården og nogen kan komme til 
skade.  

Lejerne i erhvervs lejemålene. Lejerne må gerne få en reminder om, at de ikke 
skal bruge gården. At forsøgsstationen ikke spiller højmusik med dørene åbne. 
(Skjalm Hvides bestyrelse) 

Kan man henstille til, at beboere ikke sliber ude på altanen.  (Sigersteds 
bestyrelse) 

Evt udarbejde en altan husorden.  

Der er mange malerklatter i gården og i Skjalm Hvides Gade. Kan det fjernes?  

Fremlægning af legepladsprojektet ved Gårdlaugs medlemmer Pia og Elsebeth. 

Gårdlauget har brugt meget tid på at undersøge mulighederne for en ny legeplads 
samt mulighederne for opsætning af fitness redskaber i gården. 

Økonomien ser fin ud, idet Gårdlauget har sparet op gennem de sidste 5 år. 

Projektet på den nye legeplads og de 3 fitness redskaber blev gennemgået. 

Der bliver givet tilladelse fra begge bestyrelser til at iværksætte 
Legepladsprojektet.  


