
Referat Skt. Pauls Plads Karréens Gårdlaug generalforsamling 1. maj 2018

Repræsentation af gårdlaugets medlemmer:
• Kronprinsessegade 76 / Gernersgade 45 - Torben Flyvholm
• Kronprinsessegade 70 / Gernersgade 41 - afbud
• Kronprinsessegade 74 - Jan Frederik Hansen
• Gernersgade 39 - Pernille Stadel og Inge Hounsgaard
• Gernersgade 35 / Skt. Pauls Plads 9 – Ole Paulsen
• Skt. Pauls Plads 5-7 - Carsten Bæk & Michael Hansen
• Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42 - Kurt Hoppe 

Tilstede var desuden:
Gitte Jacobsen, Eva Holten og Gert Galster

1. Valg af dirigent og referent
Gert Galster blev dirigent og Pernille Stadel referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
• Formandens beretning
Pernille fremlagde beretning for 2017
• Status fra Aflåsningsgruppen
Gert kom med nogle få tilføjelser, men mente ellers at forløbet var 
dækket af beretningen

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2017
Gert fremlagde det reviderede regnskab for 2017. Generalforsamlingen 
godkendte regnskabet.

4. Fremlæggelse af forslag til endeligt budget for 2018 og foreløbigt 
budget 2019
Pernille fremlagde bestyrelsens forslag til endeligt budget for 2018 med 
begrundelse for de poster, hvor bestyrelsen ønsker et højere beløb, end der var
afsat i det foreløbige budget. Generalforsamlingen henstillede til, at 
bestyrelsen ikke bruger så stort et beløb på havemøbler, som der er forslået, 
men godkendte ellers forslaget.

Pernille fremlagde helt kort bestyrelsen forslag til det foreløbige budget for 
2019. Generalforsamlingen godkendte forslaget.



5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
• Parkering af motorkøretøjer

Parkering forslag 1
Der må i gården hverken føres, parkeres eller henstilles motorkøretøjer,
hvorved forstås transportkøretøjer med forbrændingsmotor. Fundne
motorkøretøjer vil af gårdlauget blive aflåst og efter 14 dage placeret
udenfor gården.

→ Forslaget blev ikke vedtaget

Parkering forslag 2 (hvis forslag 1 ikke vedtages)
Parkering og henstilling af transportkøretøjer med forbrændingsmotor
kræver særlig tilladelse fra gårdlauget. Tilladelsen gives individuelt og
gælder ét år ad gangen. Køretøjer uden tilladelse vil af gårdlauget blive
aflåst og efter 14 dage placeret udenfor gården.

→ Forslaget blev vedtaget

Storskraldsrummet
Storskrald forslag 1
Storskraldsrummet nedlægges

→ Forslaget blev ikke vedtaget

Storskrald forslag 2 (hvis forslag 1 ikke vedtages)
Der opsættes videoovervågning ved storskraldsrummet

→ Forslaget blev ikke vedtaget

6. Medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
• Kronpg76 / Gernersg45 Torben Flyvholm & Marianne Laursen
• Gernersg35 / SktPaulsPl 9 Ole Paulsen – ingen suppl valgt
• Gernersg39 Pernille Stadel & Eva Holten
• Kronpg74 Jan Frederik Hansen & Christian Groth
• Kronpg70 / Gernersg41 Jørgen Monberg Jensen – ingen suppl valgt
• SktPaulsPl5-7 Michael  Hansen & Carsten Bæk
• SktPaulsPl3 / SktPaulsG42 Kurt Hoppe & Brita Kvist

7. Valg af revisor
Christian Groth blev valgt som revisor

8. Evt valg af kasserer
Gert Galster blev valgt til kasserer

9. Eventuelt
Ole spurgte, om der var interesse for, at deres forening indhenter tilbud på 
Internet via fibernet for flere ejendomme end deres egen. Det var der interesse
for.

/Pernille Stadel 7. maj 2018


