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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2009 
 
Gårdlaugets bestyrelse har i perioden siden sidste generalforsamling bestået af repræsentanter 
fra 9 ud af 11 mulige ejendomme i karréen. Alle 11 ejendomme eller medlemmer af 
gårdlauget kan lade sig repræsentere i bestyrelsen og bestyrelsen ser gerne at alle ejendomme 
deltager i samarbejdet i gårdlauget. 
 
Den overordnede målsætning for bestyrelsesarbejdet er fortsat at holde et højt 
vedligeholdelsesniveau, at sørge for nødvendige nyanskaffelser, samt at sikre mulighed for 
fornyelser. - Grundtanken er her, at man passer bedre på ting der er velholdte. Gårdlaugets 
opgave omfatter vedligeholdelse og anskaffelse af alt hvad der befinder sig i gården, idet der 
ikke findes noget område eller nogen ting i gården som er privat. 
 
Bestyrelsen har også dette år haft et godt samarbejde. Bestyrelsen betragter det som en stor 
fordel, at der er en god kontinuitet i og med at ejendommenes repræsentanter sidder i 
gårdlaugets bestyrelse gennem nogle år. 
 
Bestyrelsens daglige arbejde fremgår af referaterne fra bestyrelsesmøderne. Referaterne 
tilsendes bestyrelsens medlemmer og de 11 ejendommes administratorer. Derudover er det op 
til foreningerne i de enkelte ejendomme at orientere ejendommenes bestyrelsesmedlemmer og 
de enkelte beboere. 
 
Beslutninger vedrørende gården træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen her. Karréen 
rummer over 250 husstande. Blandt så mange vil der sjældent kunne opnås 100 % enighed om 
en sag. Det er heller ikke muligt at foretage urafstemninger om alle bestyrelsens beslutninger. 
Så hvis man vil gøre sin indflydelse gældende må man gå den parlamentariske vej gennem sin 
ejendoms repræsentant. 
 
Ser vi først på årets regnskabsresultat ses et overskud på 41.000 kr., hvorefter den disponible 
egenkapital bliver på 103.000 kr. ved udgangen af 2008. Årets overskud og den fortsatte 
akkumulering af egenkapitalen skyldes hovedsageligt at de besluttede tiltag i forbindelse med 
optimering af det grønne endnu ikke var blevet iværksat. Derudover er budgettet til 
snerydning heldigvis underskredet med 18.000 kr og budgettet til nyanskaffelser, herunder 
havemøbler er underskredet med 11.000 kr. 
 
Den gode regnskabssituation indebærer at bestyrelsen forslår at budgettet for 2009, vedtaget 
på generalforsamlingen i 2008, fastholdes uændret, samt at budgettet for 2010 vedtages med 
et budgetteret underskud på 11.000 kr, der med uændret opkrævning finansieres af 
egenkapitalen. 
 
Siden 2007 har der for opkrævning til gårdlauget således dels været tale om et fald og dels 
uændrede opkrævninger. 
 
Vi vil også her omtale et par mindre sager: 
 
Gyngerne er af sikkerhedsmæssige grunde nedtaget fra stativerne på grund af konstateret 
defekt. Ny bolte og beslag mv er anskaffet og det forventes at de snart kan genopsættes. 
 
Der er etableret adgang til elektricitet således at der kan sættes lyskæder på 2 juletræer i 
gårdens 2 ender. 
 
Atter i år søges der forældreassistance til håndtering af nyt sand i sandkasserne. 
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Vender vi blikket fremad er det bestyrelsens plan at fortsætte med indkøb af møbler af 
forskellig slags, således at der på sigt er placeret møbler på alle de flisebelagte pladser langs 
facaderne. De først indkøbte møbler er nu ved at være så gamle at de går i stykker og skal 
udskiftes. Prisen de har kostet taget i betragtning må vi sige at de har holdt godt. De faste 
borde-/bænksæt bør placeres på græsarealerne, da de bedre kan tåle et ujævnt underlag. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med en optimering af beplantningen i nogle af de eksisterende 
bede, således at der kan komme flere blomstrende vækster i gården. En del af den disponible 
egenkapital foreslås anvendt hertil. Vi har udpeget arealerne, men vi mangler en detaljeret 
beplantningsplan, som bestyrelsen har nedsat et udvalg til at fremkomme med. 
 
Også i det kommende år vil bestyrelsen holde et vågent øje med de bede der midlertidigt er 
overgivet til individuel privat pasning. Lever pasningen ikke op til standarden vil aftalen efter 
en påtale blive ophævet. 
 
Firmaet der står for pasningen af ”det grønne” og renholdelsen af gårdens arealer, samt 
håndtering af pap og miljøfarligt affald mv har vi et godt samarbejde med og pasningen 
fungerer tilfredsstillende. 
 
Vi vil øvrigt gerne her opfordre beboerne til at medvirke til, at der holdes orden omkring 
affaldsdepoterne og ikke mindst til at undlade overlæsning af rummene til stort affald, da de 
så i givet fald ikke bliver tømt af renovationsselskabet. Stort affald afhentes hver torsdag, så 
hold øje med hvornår der er plads inden affaldet bæres ned. 
 
Under pasningen af det grønne hører også almindelig beskæring en gang om året. Derudover 
hyres særskilt assistance til større beskærings eller fældningsopgaver. Udførelsen af alle disse 
opgaver er i detaljer besluttet af den samlede bestyrelse på de tilbagevendende 
gårdvandringer. Har beboerne særskilte ønsker i forbindelse med beskæring eller andet må 
man rette henvendelse til sin repræsentant i gårdlauget, hvorefter ønsket behandles af den 
samlede bestyrelse. 
 
Vi har også i 2008 gennemført en nødvendig oprydning i cykelskurene. Vi skal her gøre 
opmærksom på at parkering af cykler i gården uden for cykelhalvtagene ikke er tilladt og slet 
ikke op af hække og anden beplantning. Derudover er der den praktiske grund, at vi betaler et 
stort beløb til gårdens vedligeholdelse og rengøring og dette kan ikke udføres når der er cykler 
alle vegne. Bestyrelsen kan ikke gå ind for, at der etableres flere cykelskure i gårdanlægget, 
da dette vil reducere de grønne områder – eller helt fylde dem ud, hvis samtlige cykler hensat 
på gadesiden skulle anbringes i gården. Bestyrelsen opfordrer i den forbindelse beboerne fra 
ejendomme med cykelparkeringsmulighed i kælderen til at benytte disse. 
 
Det må konstateres at antallet af cykler i gårdhaven vokser og at disse i stigende grad 
anbringes i hække og buske og på gangarealer til gene for almindelig færdsel. Samtidig må 
det konstateres at der er ubenyttede cykelstativer på gadesiden. Fortsætter denne udvikling må 
gårdlauget overveje reglerne for cykelparkeringen og håndhævelsen heraf  
 
Bestyrelsen får med jævne mellemrum henvendelse om, at den automatiske portlukning 
undertiden svigter i de tre fællesporte gården har. Det er sådan at gårdlauget skal deltage i 
omkostningerne til vedligeholdelse og reparation af de fælles porte i det omfang 
vedligeholdelsesbehovet er betinget af slitage som skyldes det øgede brug af fælles porte. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at udgifter til portlukningsmekanik og låse i fællesportene 
afholdes af gårdlauget, og at reparationer skal bestilles af gårdlauget. De enkelte ejendomme 
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er dog stadig ansvarlige for det daglige tilsyn og almindelig justering af dørpumperne. Vi skal 
her gøre opmærksom på at alle porte skal være aflåst og kunne smække i. 
 
Aktuelt skal vi gøre opmærksom på at alle porte, både de tre fælles porte og de to øvrige 
porte, skal være forsynet med lys når det er mørkt for sikker færdsel, således som det også var 
tilfældet inden gårdlaugets etablering. At sørge for dette påhviler den ejendom som ejer 
porten. Elforsyningen til lys udvendigt ud for de enkelte ejendommes bagtrappeopgange 
påhviler ligeledes den enkelte ejendom. Kun det lys der blev etableret ved gårdhavens 
anlæggelse og som er koblet til en separat måler vedrører gårdlauget. 
 
Til slut vil vi gerne sige som vi plejer: Vi synes, at vi har et dejligt gårdanlæg, hvor det lykkes 
at forene det individuelle præg med de økonomiske rammer vi har for pasning og 
vedligeholdelse, samtidig med at vi har en funktionalitet der kan rumme et stort antal brugere 
med forskellige behov. Det kan være, at det ikke ligner naboernes, men det skal det vel heller 
ikke. 
 
Maj 2009, Pbv Knud Werlin 


