
Referat af ordinær generalforsamling 
 
 
Tirsdag den 12. maj 2009 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 2008. 
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2008 med påtegning.  
4) Forelæggelse til  godkendelse af budget  for 2009 og 2010. 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 

 
 
Ad. 1. – Valg af dirigent. 

 
Formanden Knud Werlin bød velkommen og foreslog Steen Skals 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. Frans Beckerlee for Pink Alice Music ApS, Dronningensgade 6 
3. Anne Berg for FSB Bolig, Dronningensgade 8-10-12A 
4. Jette K. Rahbek, Dronningensgade 16/Prinsessegade 3 
5. Michael B. Nørholm, EF Søndervoldgården III, Dronningensgade 20 
6. Agnes Madaras, EF Søndervoldgården I, Prinsessegade 5A og 5B/Sofiegade 20 
7. Knud Werlin for EF Gamle Chr. Havn, Prinsessegade 1/Christianshavns Voldgade 13-25 
8. Anne Jensen for A/B Chr. Voldgade 11, Chr. Havns Voldgade 11 
 

 
Følgende ejendomme var ikke repræsenteret: 

 
1. Dronningensgade 12B 
2. Fredsfonden, Dronningensgade 14 
3. A/B Sofiegade, Sofiegade 16-18. 
 
Til stede efter fordelingstal var 16.874 ud af 20.529 mulige. 
 
Dirigenten konstaterede, at der var udsendt indkaldelse til generalforsamlingen ved brev dateret 
den 2. april 2009 og at der var mindst 4 medlemmer repræsenteret. Dirigenten erklærede derpå 
generalforsamlingen for lovlig varslet og beslutningsdygtig. 
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Ad. 2. – Aflæggelse af årsberetning for 2008. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formand Knud Werlin til aflæggelse af årsberetning. 
Beretningen vedlægges nærværende referat.. 
 
Knud Werlin gjorde opmærksom på, at beretningen var udsendt til bestyrelsen i god tid inden 
generalforsamlingen samt diskuteret på et bestyrelsesmøde, hvorfor beretningen blev aflagt på 
vegne af bestyrelsen. 
 
På vegne af E/F Søndervoldgården I gav Ingelise Winther og Agnes Madaras udtryk for at de 
ikke havde modtaget referatet fra sidste års generalforsamling. Hertil oplyste administrator, at 
referatet var udsendt til alle foreningen til de adresser der var blevet oplyst. Referatet til E/F 
Søndervoldgården I var ikke kommet retur, hvorfor administrator måtte formode at referatet var 
nået frem til foreningens administrator. 
 
E/F Sønderboldgården I gjorde opmærksom på, at de ikke mente at foreningen skulle 
vedligeholde porten og portrummet, idet det var foreningens holdning at vedligeholdelsen hørte 
ind under gårdlavets vedligeholdelsespligt. 
 
Vedligeholdelsesproblematiken har tidligere været diskuteret og gårdlavets bestyrelse har ikke 
den samme opfattelse som E/F Søndervoldgården I. Vedligeholdelse af portene er beskrevet i 
gårdlavets vedtægters § 4. 
 
Det blev besluttet, at bestyrelsen vil på sit næste møde tage emnet om vedligeholdelse af porte 
og portrum op. 
 
Låsen i porten Prinsessegade 5 A virker ikke til alle nøgler. Formanden oplyste at det kunne 
skyldes slitage og at hver ejendom kunne få udleveret en masternøgle hos ham, som man så 
kunne kopiere efter. . 
 
Da der ikke var yderligere bemærkninger til beretningen, erklærede dirigenten denne for taget til 
efterretning. 
 
 

Ad. 3. – Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2008 med påtegning. 
 
Dirigenten gennemgik herefter gårdlaugets regnskab for 2008. Regnskabet udviste et overskud 
på kr. 40.775. 
 
Regnskabet godkendtes enstemmigt, herunder overførsel af årets overskud til indeværende år. 
 
 

Ad. 4. – Forelæggelse til godkendelse af budget for 2009 og 2010. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til fremlæggelse af budgettet for 2009 og 2010.  
 
Knud Werlin gennemgik først 2009 budgetforslaget. Budgetforslaget for 2009 medfører ikke 
forhøjelse af fællesudgifterne i forhold til allerede vedtagne budget 2009 vedtaget på 
generalforsamlingen i 2008. Der vil således blive opkrævet kr. 294.431 i fællesudgifter i 2009. 
 
Knud Werlin gennemgik derpå 2010 budgetforslaget. Budgetforslaget udviser et budgetteret 
underskud på kr. 10.596. Underskuddet dækkes af foreningens egenkapital. Efter en kort 
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drøftelse heraf, besluttede generalforsamlingen enstemmigt at godkende bestyrelsens 
budgetforslag 2010 udvisende fællesbidragsopkrævning med i alt kr. 294.431. 
 
 

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 
Michael B. Nørholm, EF Søndervoldgården III 
Jette Rahbek, Dronningens Gade 16 m.fl. 
Anne Jensen, A/B Chr. Voldgade 11 
Frans Beckerlee for Pink Alice Music ApS, Dronningensgade 6 
Kirsten Joensen, A/B Sofiegade 16-18 
 
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 Administration i hænde senest den 22. juni 2009 på fax.: 33 23 
50 10 att: ejendomsadministrator Steen Skals. 
 
 

 
Ad. 8. – Eventuelt. 

 
Da der ikke var noget til eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden, hvorpå 
generalforsamlingen blev hævet kl. 21.32. 
 
 
Som formand:   Som dirigent: 
 
_____________   _____________ 
Knud Werlin    Steen Skals 
 
 
 
 
BILAG: 
Bilag 1: Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2009 
Bilag 2: Korrigeret budgetskema 2009/2010 
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