
Referat af ordinær generalforsamling 
 
 
Mandag den 26. april 2010 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 2009. 
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2009 med påtegning.  
4) Forelæggelse til godkendelse af budget  for 2010 og 2011. 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. Michael B. Nørholm, EF Søndervoldgården III, Dronningensgade 20 
5. Kirsten Joensen, A/B Sofiegade 16-18 
6. Lasse Lindholm, 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 12 B 
2. Fredsfonden, Dronningensgade 14 
3. Dronningensgade 16 m.fl. 

 
Til stede efter fordelingstal var 18.071 ud af 20.529 mulige. 
 
Dirigenten konstaterede, at der var udsendt indkaldelse til generalforsamlingen ved brev dateret 
den 11. marts 2010 og at der var mindst 4 medlemmer repræsenteret. Dirigenten erklærede 
derpå generalforsamlingen for lovlig varslet og beslutningsdygtig. 
 

Ad. 2. – Aflæggelse af årsberetning for 2009. 
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Dirigenten gav herefter ordet til formand Knud Werlin til aflæggelse af årsberetning, som var 
som følger: 
 

Gårdlaugets bestyrelse har i perioden siden sidste generalforsamling bestået af repræsentanter 
fra 9 ud af 11 mulige ejendomme i karréen. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder 
inklusive gårdvandringsmødet hvor beplantningen i gårdanlægget vurderes. Samarbejdet i 
bestyrelsen har generelt været godt og positivt, selv om man har måttet konstatere forskellige  
ambitioner og forventninger hos enkelte medlemmer. - Bestyrelsen finder, at det giver en god 
kontinuitet når ejendommenes repræsentanter sidder i gårdlaugets bestyrelse gennem nogle år. 
 
Bestyrelsen har i det forgangne år især haft fokus på fem sager: 
 
1) Vedligeholdelse af fællesportene, 2) Gårdmandsfirmaets renholdelse og pasning af det 
grønne, 3) Optimering af det grønne med mere blomstrende vækster, 4) Beskæring og 
fældning af træer og buske og endelig 5) AB Positivs indgreb på gårdens beplantning i 
forbindelse med vinduesudskiftning og opsætning af altaner. 
 
Det første punkt er en gammel traver vi har vendt i bestyrelsen og på generalforsamlingen 
snart hvert eneste år: gårdlaugets forpligtigelse til at deltage i vedligeholdelsen af de 3 fælles 
porte i gården. På sidste generalforsamling blev det i beretningen (se denne) gjort helt klart 
hvori bestyrelsens holdning og praksis bestod. Dette blev kritiseret på generalforsamlingen, 
hvorfor spørgsmålet blev taget op på endnu et bestyrelsesmøde. Her blev det besluttet at 
indhente et juridisk responsum hos gårdlaugets advokat der én gang for alle kunne godtgøre 
om bestyrelsens holdning og praksis var juridisk holdbar eller ej. – Det fremgik af advokatens 
udtalelser, at lauget med sin hidtidige praksis juridisk overholdt de gældende vedtægter. Dette 
har bestyrelsen taget til efterretning. Vil nogen vil føre en tvist herom må man gå rettens vej. 
– Bestyrelsen vil ikke bruge mere tid på at diskutere dette spørgsmål. 
 
Det andet punkt vedrører gårdmandsfirmaets renholdelse og pasning af det grønne. Et enkelt 
medlem af bestyrelsen har forholdt sig stærkt kritisk til firmaets præstationer, medens den 
øvrige bestyrelse ikke har fundet anledning til at være utilfreds med firmaets ydelser, idet man 
har kunnet konstatere, at alle de anvisninger som bestyrelsens kontaktperson havde givet 
firmaet var blevet fulgt. – Bestyrelsen har måttet indskærpe over for et enkelt medlem, at 
lauget kun havde én bestyrelsesudpeget kontaktperson til firmaet, således at man kunne 
opretholde et fornuftigt samarbejde med firmaets medarbejder med en klar kommandolinje. 
 
Denne kommunikationsvej er som ved alle øvrige spørgsmål som følger: 
 
Den enkelte beboer i gården henvender sig til den demokratiske ledelse for sin ejendom: 
bestyrelse for lejer-, ejer-, eller andelshaverforening. Denne bestyrelse viderekommunikerer 
sine beslutninger til sin udpegede repræsentant i gårdlaugets bestsyrelse. Ejendommens 
repræsentant fremfører sine synspunkter i bestyrelsen for gårdlauget, hvorefter gårdlaugets 
beslutninger effektueres via den af gårdlaugsbestyrelsen udpegede ansvarlige person for de 
respektive sager. 
 
Det tredje punkt drejer sig om bestyrelsens håb og vision om en mere blomstrende, men en 
ikke mere pasningskrævende beplantning i gårdanlægget. Dette har nu igennem flere år været 
et emne for bestyrelsen. Generalforsamlingen har bevilget en større sum penge til udførelsen 
heraf, hvilket ses som en del af vores disponible likvide egenkapital. Desværre er det endnu 
ikke lykkedes bestyrelsen via de hidtil nedsatte udvalg, at omsætte visionerne til operationel 
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praksis. – De nærmere detaljer vil vi ikke komme ind på her, men blot fremføre, at bestyrelsen 
fortsat ønsker at arbejde med denne opgave. 
 
Det fjerde punkt som har haft bestyrelsens særlige fokus er den årlige gårdvandring, hvor 
synspunkterne for og imod beskæring og fældning af træer og buske brydes: ”man fælder da 
ikke træer” over for behovet for ”sol og luft”. Bestyrelsen søger her en balance mellem disse 
synspunkter. Da alle vækster vokser indebærer det, at nogle træer og buske må reduceres for 
at opnå en passende balance. – I år er gårdens største træ ud for Dronningensgade 8 således 
blevet reduceret af professionelle beskæringsfolk. Har det ikke tilstrækkelig effekt vil en 
yderligere reduktion eller en fældning komme på tale. 
 
Det femte fokuspunkt er de beskadigelser på gårdens beplantning, som AB Positiv har 
forvoldt som følge af arbejderne med at forny vinduer og opsætte altaner. AB Positivs 
bestyrelsesformand har været indkaldt til møde med besigtigelse og drøftelse om det 
passerede og det videre forløb. Gårdlaugets bestyrelse har over for AB Positiv gjort gældende, 
at man på laugets foranledning må erstatte de skader der er sket, hvilket AB Positiv har 
anerkendt. Der vil blive holdt besigtigelse i juni når skadernes omfang reelt kan vurderes. 
 
Af øvrige aktiviteter kan vi nævne at vi ligesom tidligere år har gennemført en nødvendig 
oprydning i cykelskurene. Vi skal her gøre opmærksom på at parkering af cykler i gården 
uden for cykelhalvtagene ikke er tilladt fordi det indbyder til almindelig uorden, og fordi det 
begrænser adgangsforholdene for tømning af skrald og fordi hække og buske tager skade af at 
blive brugt som ”cykelstativer”. Gårdlaugets bestyrelse foranlediger disse cykler fjernet. 
 
Der er sat lås på storskraldsrummene, dels for at undgå at børn kommer til skade og dels for at 
opnå en bedre orden i rummene som ikke bliver tømt hvis de bliver brugt som legeplads. 
Nøglen til rummene er den samme som til de tre fælles porte og gårdens beboere kan få 
udleveret nøglen ved henvendelse til bestyrelsen i deres ejendom. 
 
Sandkasserne er blevet forsynet med nyt sand, men da dette er relativt bekosteligt vil det ikke 
ske hvert år. Forældrene til de mindre børn der benytter sandkasserne opfordres derfor til at 
sørge for at lågene til sandkasserne lægges på når sandkasserne forlades. 
 
Bestyrelsen har nedsat et udvalg der skal sørge for nyindkøb af havemøbler i nødvendigt 
omfang. Bestyrelsen sørger i øvrigt for vedligeholdelse af de eksisterende møbler, og 
lønudgiften hertil vurderes nøje i forhold til nyindkøbsprisen. – Det forventes at der i løbet af 
2010 vil blive anskaffet en del ny møbler. 
 
Den hårde vinter henover årsskiftet har medført ekstraordinær megen snerydning, som er dyr 
især når der skal ryddes om natten eller i weekenderne. Regnskabsmæssigt er budgettet til 
snerydning for 2009 overholdt, men de store snemængder i begyndelsen af 2010 har betydet 
at budgettet hertil foreslås øget. 
 
Regnskabet for 2009 udviser et underskud på små 4.000 kr., hvilket skyldes at administrator 
har glemt at justere opkrævningen i overensstemmelse med det budget for 2009, der blev 
vedtaget på generalforsamlingen i maj 2009. Var det korrekte beløb blevet opkrævet havde 
regnskabet udvist et overskud på godt 2.500 kr. Alt i alt små afvigelser, der heldigvis ikke har 
den store betydning henset til foreningens positive likvide egenkapital ved regnskabsårets 
slutning på 99.000 kr. – Bestyrelsen foreslår at opkrævningen for indeværende år, 2010, 
justeres således, at egenkapitalen fastholdes uændret bortset fra anvendelsen af 20.000 kr til 
optimering af det grønne, hvorved der ved udgangen af 2010 budgetteres med en egenkapital 
på ca. 80.000 kr. 
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I forbindelse med beretningen vil bestyrelsen gerne fremlægge nogle generelle holdninger og 
principper som bestyrelsen er enige om at drive gårdlauget efter: 
 

1. Bestyrelsen ser gerne at alle ejendomme deltager i samarbejdet i gårdlauget og 
derfor lader sig repræsentere i gårdlaugets bestyrelse. 
 

2. Den overordnede målsætning for bestyrelsen er at sørge for  
* et højt vedligeholdelsesniveau for gårdanlægget 
* nødvendige nyanskaffelser 
* mulighed for fornyelser. 
 

3. Bestyrelsen vil holde i hævd, at de oprindelige matrikulære rettigheder er afsagt 
i og med tinglysningen af et fælles gårdanlæg. Det betyder at der ikke i 
gårdrummet principielt findes noget der er privat. 
 

4. Bestyrelsen erkender, at det ikke er muligt at tilgodese alle aktuelle synspunkter, 
hvorfor man skal søge at træffe overordnede og økonomisk holdbare 
beslutninger, der vil kunne vinde tilslutning også på længere sigt. 
 

5. Bestyrelsen informerer om sit arbejde gennem mødereferater mv. som udsendes 
til de 11 ejendommes administratorer. Det er op til foreningerne i de enkelte 
ejendomme at orientere ejendommenes bestyrelsesmedlemmer og de enkelte 
beboere. 

 
Da der ikke var bemærkninger til beretningen, erklærede dirigenten denne for taget til 
efterretning. 
 

Ad. 3. – Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2009 med påtegning. 
 
Dirigenten gennemgik herefter gårdlaugets regnskab for 2009. Regnskabet udviste et underskud 
på kr. 3.740. 
 
Regnskabet godkendtes enstemmigt, herunder overførsel af årets underskud fra egenkapitalen. 
 
 

Ad. 4. – Forelæggelse til godkendelse af budget for 2010 og 2011. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til fremlæggelse af budgettet for 2010 og 2011.  
 
Knud Werlin gennemgik først 2010 budgetforslaget. Budgetforslaget for 2010 medfører en 
forhøjelse af fællesudgifterne i forhold til allerede vedtagne budget 2010 vedtaget på 
generalforsamlingen i 2009. Der vil således blive opkrævet kr. 321.753 i fællesudgifter i 2010. 
 
Knud Werlin gennemgik derpå 2011 budgetforslaget. Budgetforslaget udviser et budgetteret 
resultat på kr. 0. Dette kræver en forhøjelse af fællesudgifterne til i alt kr. 328.005.  
 
Herefter blev det endelige budget for 2010 samt foreløbigt budget for 2011  vedtaget. 
 

Ad. 5. – Valg af revisor. 
 
Revisionsfirmaet Niels Harder genvalgtes til gårdlaugets revisor. 
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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 
Lasse Lindholm, 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 25. maj 2010 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. 21.04. 
 
 
Som formand:   Som dirigent: 
 
_____________   _____________ 
Knud Werlin    Steen Skals 
 
 
 
 
BILAG: 
Bilag 1: Korrigeret budgetskema 2010/2011 
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