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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2005 
 
Gårdlaugets bestyrelse har i 2004 bestået af repræsentanter fra 8 ud af 11 mulige ejen-
domme i karréen. Det er jo sådan, at alle 11 ejendomme eller medlemmer af gårdlauget 
kan lade sig repræsentere i bestyrelsen. Selv om således langt de fleste ejendomme har 
været repræsenteret, ser bestyrelsen gerne at alle ejendomme deltager i samarbejdet i 
gårdlauget. 
 
Den overordnede målsætning for bestyrelsesarbejdet har fortsat været at holde et højt ved-
ligeholdelsesniveau, at sørge for nødvendige nyanskaffelser samt sikre mulighed for forny-
elser. - Grundtanken er her, at man passer bedre på ting der er velholdte. Gårdlaugets op-
gave omfatter vedligeholdelse og anskaffelse af alt hvad der befinder sig i gården, idet der 
ikke findes noget område eller nogen ting i gården som er privat. 
 
Bestyrelsen har også dette år haft et godt samarbejde. Bestyrelsen betragter det som en stor 
fordel, at der er en god kontinuitet i og med at ejendommenes repræsentanter sidder i 
gårdlaugets bestyrelse gennem nogle år. 
 
Bestyrelsens daglige arbejde kan man orientere sig om i de mødereferater, som tilsendes de 
11 ejendommes administratorer, der så skal videreformidle dem til foreningsbestyrelserne. 
Det er således op til foreningerne i de enkelte ejendomme at orientere de enkelte beboere. 
 
Beslutninger vedrørende gården træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen her. Karréen 
rummer over 250 husstande. Blandt så mange vil der sjældent kunne opnås 100 % enighed 
om en sag. Det er heller ikke muligt at foretage urafstemninger om alle bestyrelsens be-
slutninger. Så hvis man vil gøre sin indflydelse gældende må man gå den parlamentariske 
vej gennem sin ejendoms repræsentant. 
 
Ser vi først på årets regnskabsresultat ses et driftsunderskud på knap 57.000 kr., hvorefter 
den disponible egenkapital på 102.000 kr. i regnskabet for 2003 nedbringes til knap 47.000 
kr. ved udgangen af 2004. Dette skyldes, at de opsparede midler nu er blevet anvendt til 
nogle af de arbejder der ikke nåede at blive udført i 2003. Så 2004 har været et aktivt år, 
hvor vi har fået indhentet noget af det forsømte. 
Af større arbejder udført i 2004 kan således nævnes: 

• maling af alt blivende træværk 
• reparation af gyngestativerne 
• etablering af faldsikre gummifliser under gyngerne 
• nyplantning af 2 bede 
• plantning af pilehytte 
• indkøb af havemøbler 
• beskæringsarbejder 

 
Et større arbejde udestår dog stadig, nemlig den ændrede placering af containerne ud for 
porten til Prinsessegade 5, som blev besluttet på sidste års generalforsamling. 
 
Som det fremgår af regnskabet er langt de fleste af vores udgifter imidlertid faste omkost-
ninger, som vi ikke uden videre kan regulere på. 
 
På generalforsamlingen i maj 2004 blev der vedtaget et budget for 2005. Det er dét som vi 
pt. bliver opkrævet efter. Selv om vi har mulighed for her på generalforsamlingen, at ændre 
budgettet for indeværende år, foreslås et uændret budgetteret resultat og dermed en uænd-
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ret opkrævning for 2005. Der har således 3 år i træk været uændret opkrævning, hvilket har 
kunnet ladet sig gøre på baggrund af laugets gode likviditet. 
 
For 2006 foreslås budgettet hævet med 3 % som godt og vel svarer til udviklingen i prisin-
dekset. 
 
I forbindelse med administrators håndtering af gårdlaugets økonomi og regnskab skal vi 
her bemærke, at der i år har været nogle problemer med bogføringen og betalingen af ind-
komne faktura, som kun er blevet løst ved bestyrelsens og revisors mellemkomst. Vi for-
venter at disse problemer ikke vil gentage sig. Endvidere har kontoudtogene fra admini-
strator været meget uoverskuelige og posteringerne har ikke fulgt kontostrukturen som den 
fremgår i vores budget. Bestyrelsen vil nu forlange, at der ved bogføringen til regnskabet 
anvendes præcis den kontoplan som er angivet i vores budget, således at det er muligt at 
foretage den nødvendige økonomiopfølgning fra bestyrelsens side. 
 
Ud over den omtalte ændring af containerplacering er det bestyrelsens plan at fortsætte 
med indkøb af møbler, således at der på sigt er placeret møbler på alle de flisebelagte plad-
ser langs facaderne. De faste borde-/bænksæt er det tanken at placere på græsarealerne, da 
de bedre kan tåle et ujævnt underlag.  
 
Endvidere arbejder bestyrelsen med forslag om at ændre beplantningen i nogle af de ek-
sisterende bede, således at der eventuelt kan komme flere blomstrende vækster i gården. 
 
Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at det primært gælder om, at skabe aktivitetsmulig-
heder for de børn der er så små, at de ikke på egen hånd må bevæge sig uden for gården. 
Det er hermed ikke sagt, at forældrene ikke både bør holde opsyn med dem og rydde op 
efter dem. 
 
Pasningen af ”det grønne” og renholdelsen af gårdens arealer, samt håndtering af pap og 
miljøfarligt affald mv. varetages fortsat af vores gårdmandsfirma. Der har i årets løb stort 
set været tilfredshed med disse arbejder fra bestyrelsens side. 
 
Vi vil øvrigt gerne her opfordre beboerne til at medvirke til, at der holdes orden omkring 
affaldsdepoterne og ikke mindst til at undlade overlæsning af rummene til stort affald, da 
de så i givet fald ikke bliver tømt af renovationsselskabet. Stort affald afhentes ugentligt, så 
hold øje med hvornår der er plads inden affaldet bæres ned. 
 
Med hensyn til beplantningen foretages der med mellemrum en kraftig beskæring efter be-
styrelsens anvisninger. Det kan se voldsomt ud lige når det er foretaget, men resultatet vi-
ser sig som regel at være efter hensigten når det hele har fået lov at gro en sæson eller to. 
 
Bestyrelsen vil i september vurdere hvorvidt der er behov for en oprydning i cykelskurene. 
Vi skal her gøre opmærksom på at parkering af cykler i gården uden for cykelhalvtagene 
ikke er tilladt og slet ikke op ad hække og anden beplantning. Derudover er der den prakti-
ske grund, at vi betaler et stort beløb til gårdens vedligeholdelse og rengøring og dette ikke 
kan udføres når der er cykler alle vegne. Bestyrelsen kan ikke gå ind for, at der etableres 
flere cykelskure i gårdanlægget, da dette vil reducere de grønne områder –eller helt fylde 
dem ud hvis samtlige cykler hensat på gadesiden skulle anbringes i gården. Bestyrelsen op-
fordrer i den forbindelse beboerne fra ejendomme med cykelparkeringsmulighed i kælde-
ren til at benytte disse. 
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På sigt må vi nok forberede os på at skulle udvide arealerne med affaldscontainere, idet en 
fremtidig obligatorisk sortering af affald i flere segmenter end dem vi har i dag, vil kræve 
mere plads. 
 
En stor del af det blå træværk, de såkaldte fodhegn, der beskyttede de ny planter da gården 
var nyetableret, er nu blevet fjernet. Det vurderes løbende om der kan fjernes flere, men en 
del skal forblive af hensyn til transport af affaldscontainerne samt for at forhindre færdsel 
gennem beplantningen. Det skal her pointeres at beboerne under ingen omstændigheder må 
fjerne fodhegn uden aftale med bestyrelsen. 
 
Til slut vil vi gerne sige som vi plejer, at vi synes, at vi har et dejligt gårdanlæg, hvor det 
lykkes at forene det individuelle præg med de økonomiske rammer vi har for pasning og 
vedligeholdelse, samtidig med at vi har en funktionalitet der kan rumme et stort antal bru-
gere med forskellige behov. Det kan være, at det ikke ligner naboernes, men det skal det 
vel heller ikke. 
 
11.04.05, Pbv Knud Werlin 


