
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 16. 
november 2015

Tilstede: 
KPG 70 & GG 41: Jørgen 
KPG 74: Jan Frederik
KPG 76 & GG 45: Thea
GG 39: Jeppe og Inge
GG 35 & SSP 9: Ole
SPP: 5-7: Ingen
SPP 3 & SPG: Lars

1. Årsregnskab
Årsregnskab for 2014 er revideret og underskrevet.

2. Budget
Foreløbigt budget for 2015 opgraderes til endeligt budget.
Ole opdaterer budget fra 2015 til foreløbigt budget for 2016. Bestyrelsen 
foreslår en stigning i kontingent på 4%.

3. Kasserer
Lars overdrager alle bilag for 2015 til Gert (GG39), som opstiller regnskabet 
for 2015. Kassererfunktionen overgår herefter til Gert fra 1/1-2016. Inden 
1/1-2016 fremsendes referat af gårdlaugsbestyrelsesmøde til banken, hvoraf
det vil fremgå, hvem der repræsenterer de enkelte andelsboligforeninger, 
ejerforeninger og boligrepræsentanter, dvs. en navneliste, samt oplysninger 
på kasserer.

4. Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling primo januar 2016, hvor 
Årsregnskab for 2014 og årsberetning samt endeligt budget for 2015 og 
foreløbigt budget for 2016 fremlægges til godkendelse. 

5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består pt af:
GG39: Inge (formand) og Jeppe (suppleant) – Inge fortsætter, men der skal 
vælges ny formand
GG35/SPP9: Ole (midlertidig repræsentant) – der skal findes ny 
repræsentant og en suppleant
SPP 5-7: Carsten Bæk – der skal findes ny repræsentant og suppleant
SPP/SPG: Lars – der skal findes en suppleant
KPG 70 & GG 41: Jørgen og Ane (suppleant)
KPG 74: Jan Frederik – der skal findes en suppleant
KPG 76 & GG 45: Torben Flyvholm – der skal findes en suppleant
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Bestyrelsen aftalte, at diverse ansvarsområder skal fordeles mellem 
medlemmerne og at nogle ansvarsområder kan uddelegeres til ikke-
bestyrelsesmedlemmer. Fordelingen vil ske umiddelbart efter den 
ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen afholder møde.

Foreløbige ansvarsområder til fordeling:
 Formand (bestyrelsesmedlem)
 Sekretær (bestyrelsesmedlem)
 Beplantning (bestyrelsesmedlem)
 Kasserer
 Snerydning/græsslåning
 Arbejdsdage
 IT
 Affald 

6. Havemøbler
Inge kontakter Eskild (KPG 76 & GG 45) og aftaler et tidspunkt, hvor 
havemøblerne kan sættes ned i kælderen.

7. Julearrangement
Der inviteres til glögg og æbleskiver, d. 5/12-kl. 16 i gården.
Inge: Opslag og indkøb af æbleskriver mm.
Jeppe og Jørgen: Indkøb af juletræ og opsætning
Gert: Glögg (hvis han kan, ellers sørger Inge for det)

17. november 2015
/Inge Hounsgaard
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