
Referat af ordinær generalforsamling 
 
 
Tirsdag, den 19. april 2005 afholdtes ordinær generalforsamling i Hesteskokarréens Gårdlaug. Ge-
neralforsamlingen fandt sted i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, lokale ”Nisten” og 
startede kl. 19.00 med følgende dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent. 
2) Aflæggelse af  årsberetning for 2004. 
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2004 med påtegning.  
4) Forelæggelse til  godkendelse af budget  for 2005 og 2006. Bestyrelsens budgetforslag ved-

lægges. Det er i budgettet for 2005 forudsat, at overskuddet i henhold til regnskabet for 2004 
overføres til indeværende regnskabsår. 

5) Valg af  revisor. 
6) Forslag fra bestyrelsen:  ingen. 
7) Forslag fra medlemmer: Ingen 

For så vidt angår forslag fra medlemmer, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen .  

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
9) Eventuelt. 

 
Ad. 1. – Valg af dirigent. 

Formanden Knud Werlin bød velkommen og foreslog Flemming Nymand som dirigent. Denne 
valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen ved 
skrivelse af 21. marts 2005 indeholdende ovennævnte dagsorden. Indkaldelsen angiver tid og 
sted for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsesvarslet på 4 uger er overholdt, ligesom 
generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Med indkaldelsen fulgte regnskab 
for 2004 samt budget for 2005 og 2006. Til stede på generalforsamlingen var følgende stemme-
berettigede ejere og/eller deres repræsentanter: 
 
1. Tommy Bogs, ejendommen Dronningensgade 6. 
2. Anne Berg, ejendommen Dronningensgade 8-10-12A. 
3. Knud Werlin, ejendommen Prinsessegade 1/Christianshavns Voldgade 13-25. 
4. Alvine Ihle, ejendommen Christianshavns Voldgade 11. 
5. Jette Rahbek, ejendommen Dronningensgade 16/ Prinsessegade 3 

 
Følgende ejendomme var ikke repræsenteret: 
 
1. Christians Voldgade 7-9/Dronningensgade 2-4 
2. Prinsessegade 5A og 5B/Sofiegade 20 
3. Dronningensgade 18-20. 
4. Sofiegade 16-18. 
5. Dronningensgade 12B 
6. Dronningensgade 14 
 
De fremkomne fuldmagter blev gennemgået og godkendt. Dirigenten erklærede herefter gene-
ralforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 
 

Ad. 2. – Aflæggelse af årsberetning for 2004. 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til aflæggelse af beretning. Formandens henviste til 
den skriftlige beretning, der var uddelt inden generalforsamlingen.  



Der var en del diskussion omkring gårdmandens beskæring af træer i gården. Knud Werlin øn-
skede en ny gårdvandring med gårdmanden og herefter skulle det påtales at grene og stammer 
skulle fjernes. Beskæringen skulle være mere professionel i fremtiden. Der var en del utilfreds-
hed med anbringelsen af storskrald, herunder især hårde hvidevarer. Hertil svarede formanden at 
kapaciteten i storskraldsrummene var for lille og at det nødvendiggjorde at storskrald blev pla-
ceret i gården uden for rummene for ikke at få overlæsset rummene så meget at R98 nægtede at 
tømme dem. Der var enighed om at storskraldsordningen skulle udvides på sigt.  
 .  
Det blev henstillet til bestyrelsen at  ordensregler for brug af gården blev omdelt til alle og især 
til nyindflyttere. Formanden nævnte, at der ville blive indkøbt flere  havemøbler til gården , men 
at meget solide møbler var urentable på sigt. 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen, hvorfor dirigenten erklærede denne for 
taget til efterretning. 
 

Ad. 3. – Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2004 med påtegning. 
Dirigenten gennemgik herefter gårdlaugets regnskab for 2004. Der var enkelte spørgsmål eller 
kommentarer til regnskabet. Dette godkendtes enstemmigt. Herunder godkendtes det, at årets 
underskud på kr. 56.734 overføres til næste år. 
 

Ad. 4. – Forelæggelse til godkendelse af budget for 2005og 2006. 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til fremlæggelse af budgettet for 2005 og 2006. 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. Fællesudgifter er uændret for 2005 i forhold til 2004 og 
2003, men stiger i 2006 med 3 %. 
 

Ad. 5. – Valg af revisor. 
Revisionsfirmaerne Aundrup og Harder genvalgtes til revisor. 
 

Ad. 6. – Forslag fra bestyrelsen. 
udgår 
 

Ad. 7. – Forslag fra medlemmerne. 
udgår. 
 

Ad. 8. – Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Til bestyrelsesmedlemmer valgtes  
 
Ulf R. Norddahl, ejendommen Dronningensgade 2-4/Christianshavns Voldgade 7-9E. 
Tommy Bogs, ejendommen Dronningensgade 6. 
Anne Berg, ejendommen Dronningensgade 8-10-12A. 
Thomas Nielsen, ejendommen Sofiegade 20/Prinsessegade 5A-B. 
Knud Werlin, ejendommen Prinsessegade 1/Christianshavns Voldgade 13-25. 
Alvine Ihle, ejendommen Christianshavns Voldgade 11. 
Jette Rahbek, ejendommen Dronningensgade 16/ Prinsessegade 3 
 
Det vides ikke, om B. Michael Nørholm, ejendommen Dronningensgade 18-20, ønsker genvalg. 
Der var dog enighed om, at såfremt han ønsker genvalg, betragtes også han som genvalgt, så-
fremt han fremsender den fornødne dokumentation til administrator inden 14 dage fra dato. 

 
 
 



Ad. 9. – Eventuelt. 
Det diskuteredes om der skulle laves yderligere  regler for brug af gården i forbindelse med af-
holdelse af større arrangementer, herunder annoncering i opgangene. Det blev indskærpet at 
man overholdt ordensreglernes bestemmelser om at der skal være ro i gården efter kl. 22.00 ag 
at afholdelse større arrangementer eller fester skal ansøges hos bestyrelsen.. 
 
Der blev spurgt om gårdlauget havde nogen planer om etablering af fælles netadgang. Hertil 
svarede formanden at det havde man ikke, og at undersøgelser i hans egen ejendom havde vist 
at  dette ikke var  rentabelt på grund af at hardware hurtigt blev forældet.  
 
Der var herefter ikke yderligere til eventuelt, hvorfor dirigenten erklærede dagsordenen for ud-
tømt og takkede de tilstedeværende for god ro og orden. 
 

Generalforsamlingen hævet. 
 
 
Som dirigent: 
 


