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Til samtlige medlemmer af 
Hesteskokarréens Gårdlaug 
og Revisorfirmaet Niels Harder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato: 3. maj 2007 
Ejd.: 320 
 
 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling 
 
 
Onsdag den 2. maj 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i Hesteskokarréens Gårdlaug. 
Generalforsamlingen fandt sted i Beboerlokalet, Christianshavns Voldgade 21, kld. th., 1424 
København K og startede kl. 20.00 med følgende 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent. 
2) Aflæggelse af  årsberetning for 2006. 
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2006 med påtegning.  
4) Forelæggelse til  godkendelse af budget  for 2007 og 2008. Bestyrelsens budgetforslag 

vedlægges.  
5) Valg af  revisor 
6) Forslag fra bestyrelsen.  Forslag fra medlemmerne. For så vidt angår forslag fra medlemmer, 

skal disse være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
8) Eventuelt 
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Ad. 1. – Valg af dirigent. 

 
Formanden Knud Werlin bød velkommen og foreslog Morten Bech som dirigent. Denne valgtes 
enstemmigt.  
 
Til stede på generalforsamlingen var følgende stemmeberettigede ejere og/eller deres 
repræsentanter if. behørig fuldmagt: 
 
1. Ulf Ragnarsson Norddahl for AB Positiv, Christians Voldgade 7-9/Dronningensgade 2-4 
2. Inge-Lise Winther for EF Søndervoldgården I, Prinsessegade 5A og 5B/Sofiegade 20 
3. Knud Werlin for EF Gamle Chr. Havn, Prinsessegade 1/Christianshavns Voldgade 13-25. 
4. Anne Berg for FSB Bolig, Dronningensgade 8-10-12A  

 
Følgende ejendomme var ikke repræsenteret: 

 
1. Christine Jansby, Dronningensgade 16/ Prinsessegade 3 
4.2. Susanne Lund, Dronningensgade 12B 
5.3. Fredsfonden, Dronningensgade 14 
4. Pink Alice Music ApS, Dronningensgade 6 
5. EF Søndervoldgården II, Sofiegade 16-18. 
6. EF Søndervoldgården III, Dronningensgade 20 
 
Til stede efter fordelingstal var 14.110 ud af 20.529 mulige. 
 
Dirigenten konstaterede, at der var udsendt indkaldelse til generalforsamlingen ved brev dateret 
den 23. marts 2007 og at der var mindst 4 medlemmer repræsenteret. Dirigenten erklærede 
derpå generalforsamlingen for lovlig varslet og beslutningsdygtig. 
 

Ad. 2. – Aflæggelse af årsberetning for 2006. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formand Knud Werlin til aflæggelse af årsberetning. 
Beretningen vedlægges nærværende referat som bilag 1. 
 
Forsamlingen havde lejlighed til at drøfte årsberetningen, og det blev i den forbindelse 
bemærket, at nogle ejendomme ikke havde nøgle til samtlige fællesporte i gården. Det blev 
overladt til bestyrelsen at sørge for, at nøgler blev fremskaffet. 
 
Da der ikke var yderligere bemærkninger til beretningen, erklærede dirigenten denne for taget til 
efterretning. 
 

Ad. 3. – Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2006 med påtegning. 
 
Dirigenten gennemgik herefter gårdlaugets regnskab for 2006. Det blev i denforbindelse 
bemærket, at den manglende opkrævning af forhøjet fællesbidrag i 2006, vil blive opkrævet i 
2007. 
 
Regnskabet godkendtes enstemmigt, herunder overførsel af årets overskud til indeværende år. 
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Ad. 4. – Forelæggelse til godkendelse af budget for 2007 og 2008. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til fremlæggelse af budgettet for 2007 og 2008.  
 
Knud Werlin gennemgik først 2007 budgetforslaget. Efter en drøftelse af forslaget, besluttede 
generalforsamlingen enstemmigt at hæve budgettet for 2007 i overensstemmelse med 
bestyrelsens forslag, således at der for året 2007 skal opkræves fællesbidrag med i alt kr. 
305.776,-. 
 
Knud Werlin gennemgik derpå 2008 budgetforslaget. Efter en kort drøftelse heraf, besluttede 
generalforsamlingen enstemmigt at godkende bestyrelsens budgetforslag 2008 udvisende 
fællesbidragsopkrævning med i alt kr. 286.229,-. 
 
I forlængelse af budgetdrøftelserne bad bestyrelsen om generalforsamlingens tilslutning til, at 
gårdlauget viderefører beslutningen fra 2006 om anvendelse af kr. 20.000 af den disponible 
egenkapital til optimering af beplantning. Generalforsamlingen samtykkede heri enstemmigt. I 
den forbindelse bemærkes det, at den disponible egenkapital er på kr. 51.678,- (af det oprindelig 
udsendte budgetmateriale fremgår tallet kr. 39.942,- fejlagtigt, korrigeret budgetskema 
vedlægges nærværende som bilag 2.). 
 
Fællesbidragsopkrævningen vil blive ændret af administrator ved førstkommende lejlighed. 
 
 

Ad. 5. – Valg af revisor. 
 
Revisionsfirmaet Niels Harder genvalgtes til gårdlaugets revisor. 
 

Ad. 6. – Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
 
Der var ingen forslag til afstemning. 
 

Ad. 7. – Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
Til bestyrelsesmedlemmer valgtes  
 
Ulf R. Norddahl, A/B Positiv, Dronningensgade 2-4/Christianshavns Voldgade 7-9E. 
Agnes Madaras, EF Søndergården I, Sofiegade 20/Prinsessegade 5A-B 
Knud Werlin, EF Gamle Chr. Havn, Prinsessegade 1/Christianshavns Voldgade 13-25. 
Anne Berg,FSB Bolig, Dronningensgade 8-10-12A. 
 
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at de øvrige ejendomme hver især kan udpege et 
bestyrelsesmedlem til optagelse i bestyrelsen, såfremt den fornødne fuldmagt (fuldmagt B) er 
Gårdlaugets administrator Cubus Advokaterne i hænde senest den 31. maj 2007 på fax.: 33 23 
50 10 att: Adv.fm. Morten Bech. 
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Ad. 8. – Eventuelt. 

 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 

Da der ikke var yderligere til eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden, hvorpå 
generalforsamlingen blev hævet. 
 
 
Som formand:   Som dirigent: 
 
_____________   _____________ 
Knud Werlin    Morten Bech 
 
 
 
 
BILAG: 
Bilag 1: Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2006 
Bilag 2: Korrigeret budgetskema 2007/2008 
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BILAG 1 til referat – Hesteskokareéns Gårdlaug 
 
Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2007 
 
Gårdlaugets bestyrelse har i perioden siden sidste generalforsamling bestået af repræsentanter fra 8 ud af 11 
mulige ejendomme i karréen. Alle 11 ejendomme eller medlemmer af gårdlauget kan lade sig repræsentere i 
bestyrelsen og bestyrelsen ser gerne at alle ejendomme deltager i samarbejdet i gårdlauget. 
 
Den overordnede målsætning for bestyrelsesarbejdet er fortsat at holde et højt vedligeholdelsesniveau, at 
sørge for nødvendige nyanskaffelser, samt at sikre mulighed for fornyelser. - Grundtanken er her, at man 
passer bedre på ting der er velholdte. Gårdlaugets opgave 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 beslutninger. 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, at regnskabet stort set balancerer med budgettet med et overskud 
på godt 7.000 kr., hvorefter den disponible egenkapital bliver på godt 50.000 kr. ved udgangen af 2006. 
Heldigvis var der ikke megen sne i slutningen af året i modsætning til begyndelsen af året, hvilket kunne 
have medført et driftsunderskud. 
 
På generalforsamlingen i 2006 blev det besluttet at 20.000 kr. af egenkapitalen skulle anvendes til optimering 
af haveanlægget, men dette nåede vi ikke at gennemføre i 2006, men har planlagt at gøre det i 2007. 
 
Som det fremgår af regnskabet er langt de fleste af vores udgifter imidlertid faste omkostninger, som vi ikke 
uden videre kan regulere på. Dog er det lykkedes at få administrationsbidraget forhandlet ned med ca. 11.000 
kr. 
 
På generalforsamlingen i maj 2006 blev der vedtaget et budget for 2007. Det er dét, som vi pt. bliver 
opkrævet efter. Vi ser os nødsaget til at foreslå indeværende års budget hævet med 6% i forhold til budgettet 
for 2006. Dette skyldes udover de almindelige prisstigninger, at vi stadig har ekstra udgifter til 
affaldssortering i storskraldsrummene, samt at vi ønsker at etablere græsplæne der hvor der nu er asfalt i den 
vestlige ende af gården. Samtidig ønsker vi ikke at disponere hele vores egenkapital, idet en reserve er god at 
have i baghånden, f. eks. i tilfælde af voldsomt snefald. 
 
Til gengæld foreslår vi at budgettet for 2008 ansættes til 7 % mindre end vores budgetforslag for 2007. 
 
Vender vi blikket fremad er det bestyrelsens plan at fortsætte med indkøb af møbler, således at der på sigt er 
placeret møbler på alle de flisebelagte pladser langs facaderne. De først indkøbte møbler er nu ved at være så 
gamle at de går i stykker og skal udskiftes. Prisen de har kostet taget i betragtning må vi sige at de har holdt 
godt. De faste borde-/bænksæt bør placeres på græsarealerne, da de bedre kan tåle et ujævnt underlag. 
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Bestyrelsen har arbejdet meget med planlægning af en optimering af beplantningen i nogle af de eksisterende 
bede, således at der kan komme flere blomstrende vækster i gården, som det jo sidste år blev besluttet at 
anvende en del af egenkapitalen til. Vi har udpeget arealerne og i store træk besluttet hvilke planter vi vil 
have. Nu udestår selve udførelsen, der for nogle arealers vedkommende indebærer at de først skal ryddes for 
den nuværende beplantning. 
 
I forbindelse med optimeringen af ”det grønne” har bestyrelsen foretaget en kritisk besigtigelse af de bede 
der efter aftale er overgivet til individuel pasning for at se om den aftalte pasningsstandard er overholdt. Var 
de ikke det, kunne det komme på tale at ophæve den enkelte aftale, således at pasningen går tilbage til 
gårdmandsfirmaet. Vi fandt kun to bede der ikke levede op til standarden. De pågældende beboere, der skulle 
varetage pasningen er blevet kontaktet og de har lovet at bringe orden i bedene. 
 
Firmaet der står for pasningen af ”det grønne” og renholdelsen af gårdens arealer, samt håndtering af pap og 
miljøfarligt affald mv har vi et godt samarbejde med og pasningen fungerer tilfredsstillende. 
 
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 hver torsdag, så hold øje med hvornår der er plads inden affaldet 
bæres ned. 
 
Vi har også i 2006 gennemført en nødvendig 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 praktiske grund, at vi betaler et stort beløb til gårdens vedligeholdelse og 
rengøring og dette kan ikke 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 opfordrer i den forbindelse 
beboerne fra ejendomme med cykelparkeringsmulighed i kælderen til at benytte disse. 
 
Bestyrelsen får med jævne mellemrum henvendelse om, at den automatiske portlukning undertiden svigter i 
de tre fællesporte gården har. Det er sådan at gårdlauget skal deltage i omkostningerne ved vedligeholdelse 
og reparation af de fælles porte. Bestyrelsen har besluttet at udgifter til portlukning mv afholdes af 
gårdlauget, og at reparationer skal bestilles af gårdlauget. Det betyder dog, at det stadig er de enkelte 
ejendomme der er ansvarlige for det daglige tilsyn og almindelig justering af dørpumperne. Vi skal her gøre 
opmærksom på at alle porte skal være aflåst og kunne smække i.  
 
Til slut vil vi gerne sige som vi plejer: 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 brugere med forskellige behov. Det kan være, at det ikke ligner 
naboernes, men det skal det vel heller ikke. 
 
Maj 2007, Pbv Knud Werlin 
 


