
Referat af ordinær generalforsamling 
 
 
Torsdag den 10. maj 2012 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 2011. 
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2011 med påtegning.  
4) Forelæggelse til godkendelse af budget for 2012 og 2013. Bestyrelsens budgetforslag 

vedlægges.  
5) Valg af revisor 
6) Bestyrelsen i AB Positiv foreslår, at storskraldrummet i den sydvestlige ende af gården 

omdannes til barne- og klapvognsrum. 
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. Christiane Ehlers Mortensen, AB Positiv, Chr.havns Voldgade 7-9/Dronningensgade 2-4 
2. Frans Beckerlee, 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. Knud Werlin for EF Gamle Chr. Havn, Prinsessegade 1/Christianshavns Voldgade 13-25 

 
Følgende ejendomme var ikke repræsenteret: 
1. Dronningensgade 12 B 
2. Fredsfonden, Dronningensgade 14 
3. E/F Søndervoldgården III, Dronningensgade 20. 
4. A/B Sofiegade 16-18 
5. E/F Søndervoldgården I 
6. A/B Christianshavns Voldgade 11 

 
Til stede efter fordelingstal var 13.775 ud af 20.529 mulige. 
 
Dirigenten konstaterede, at der var udsendt indkaldelse til generalforsamlingen ved brev dateret 
den 30. marts 2012 og at der var mindst 4 medlemmer repræsenteret. Dirigenten erklærede 
derpå generalforsamlingen for lovlig varslet og beslutningsdygtig. 
 

Ad. 2. – Aflæggelse af årsberetning for 2011. 
 
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 4 
bestyrelsesmøder inklusive gårdvandringsmødet hvor beplantningen i gårdanlægget 
blev vurderet. Samarbejdet i bestyrelsen har været godt og konstruktivt, hvilket bl. a. 
skyldes den gode kontinuitet der fremkommer når ejendommenes repræsentanter sidder 
i gårdlaugets bestyrelse gennem nogle år. 
 
Det er med stor sorg at bestyrelsen har måttet tage afsked med vort mangeårige medlem 
Ulf Norddahl, der her i foråret pludseligt afgik ved døden. 
 
I det forgangne år har vi som vanligt varetaget de sædvanlige driftsmæssige 
vedligeholdelsesopgaver. Vores firma der udfører renholdelse af gårdens arealer og 
vedligeholdelse af ”det  grønne” udfører opgaverne tilfredsstillende, hvilket også er 
tilfældet med den ekstra assistance vi hyrer ind til særligt forefaldende opgaver som f. 
eks. beskæring af store træer og indkøb og samling af havemøbler m. m. m. 
 
Bestyrelsen har i år valgt at fokusere på vores forvaltning af de grønne arealer i 
beretningen: 
 
Opgaven er her primært at tilse at vores gårdmandsfirma opfylder kontrakten med 
hensyn til den almindelige vedligeholdelse såsom græsslåning, lugning af ukrudt, 
gødskning samt beskæring af træer og buske. 
 
Derudover sørger bestyrelsen for at opgaver der ligger ud over kontrakten med 
gårdmandsfirmaet bliver udført med lokal hjælp eller med assistance fra professionel 
træfælder. Det drejer sig om mere omfattende træbeskæring, f. eks af gårdens største træ 
og af piletræet, samt af fældning af diverse større træer. 
 
Én gang om året, i juni, foretager bestyrelsen en samlet gennemgang og inspektion af 
alle gårdens grønne arealer. Ved denne ”gårdvandring” tages der minutiøst stilling til 
hver eneste vækst med hensyn til beskæring og fældning. Endvidere udpeges arealer 
som vi kunne tænke os at give et ”løft” og endelig vurderes det om de ”private bede” 
passes tilfredsstillende af de ansvarlige beboere.  
 
Bestyrelsen kalder det omtalte ”løft” af arealerne for ”optimering af det grønne”. 
Formålet hermed er at omdanne nogle af de grønne bede til arealer med 
”senblomstrende vækster”. – En del af vores bede finder bestyrelsen for ”kedeligt 
grønne” og vil derfor gerne erstatte dem med blomstrende vækster som blomstrer hele 
sommeren eller sent på året. En omlægning af disse bede koster selvfølgelig penge og 
kræver erfaring med hvad der giver et godt resultat. Bestyrelsen har uddelegeret til 
enkeltmedlemmer i bestyrelsen på skift til at komme med forslag til ændret beplantning 
på nærmere udpegede arealer. – Forandringerne sker i mindre etaper og de seneste 
ændringer er sket i bedene omkring den høje plæne i 2011 og 2012. – En proces vi 
forventer at fortsætte med i de kommende år. 
 
”Private bede” er der selvfølgelig ikke noget der rigtigt er. Som bekendt findes der ikke 
i gården noget som er privat – alt tilhører fællesskabet, bortset fra de aflåste cykler. Når 
vi taler om ”private bede” er det fordi gårdlauget har indgået en skriftlig aftale med 
enkelte beboere om at de må have ansvaret for pasningen af nogle særligt udvalgte 
bede. Det indebærer at beboerne overtager ansvaret for pasningen af de planter der 
findes i bedet og at dette ansvar så ikke længere ligger i kontrakten med 
gårdmandsfirmaet. Til gengæld kan man så få lov til at sætte stauder i bedet og andre 
vækster som er pasningskrævende. Man må gerne fjerne den eksisterende 
bunddækkebeplantning, men større træer og buske må man ikke røre. Gårdlauget yder 
økonomisk tilskud til løgplanter og flerårige vækster efter aftale i hvert enkelt tilfælde. 



Sådanne aftaler har vi nu haft igennem mange år flere steder rundt om i gården til glæde 
for både dem der passer bedene og for gårdens øvrige beboere. - Som vi var forud for 
vores tid med hensyn til sortering af affald kan vi i dag konstatere, at vi i flere år har 
været forud for vores tid i forhold til dagens hotteste trend som i medierne kaldes 
”urban gardening”. – Denne gode ordning har dog også en bagside: når beboeren mister 
engagementet med at passe bedet eller måske fraflytter, så står vi med et bed uden 
bunddække som gror til med ukrudt og som ikke er omfattet af 
vedligeholdelseskontrakten med vores gårdmandsfirma. I disse tilfælde må gårdlauget 
så bekoste dyr renovering af bedet med ny vedligeholdelsesfri bunddækkebeplantning 
mv. – Derfor er det ikke tilladt bare at gå i gang med ”de grønne fingre” i bedene uden 
en klar aftale med gårdlauget. 
 
Gårdlauget giver også beboerne mulighed for en lidt mindre forpligtende brug af de 
”grønne fingre”, idet vi gerne finansierer indkøb af blomsterkrukker og jord efter aftale. 
De allerfleste af de krukker der findes i gården er således betalt af gårdlauget og kan i 
princippet benyttes af alle. Når alle krukker er i brug bevilger vi indkøb af flere til dem 
der måtte ønske det. – Et-årige sommerblomster og frø til spiring må man selv betale. – 
Jord kan evt. hentes fra vores komposteringsbeholdere. - Og så ikke mere om ”det 
grønne” i denne omgang. 
 
Som fast aktivitet har vi også ultimo 2011 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. 
 
Et stående udvalg i bestyrelsen sørger for nyindkøb af havemøbler i nødvendigt omfang. 
Finder man at møbler trænger til udskiftning eller reparation bedes man henvende sig til 
sin repræsentant i gårdlaugets bestyrelse. – Har nogen lyst til at rengøre og oliere 
møbler bedes man ligeledes henvende sig for at få stillet materialer til rådighed. 
 
Regnskabet for 2011 udviser et overskud på 25.000 kr som svarer til en mindre udgift til 
snerydning i forhold til budgettet. Det er præcist det modsatte resultat i forhold til 
underskuddet på regnskabet for 2010 hvor afvigelsen også skyldes udgifter til 
snerydning. Det er således vanskeligt at budgettere efter klimaudsvingene.- Laugets 
positive likvide egenkapital primo 2012 udgør herefter 100.000 kr. Dette finder vi udgør 
et passende rum for dels svingende og uforudsete udgifter samt for muligheden for at 
optimere gårdens forhold. – Det kommer vi nærmere ind på under punkterne på 
dagsordenen vedr. regnskab og budget. 
 
I forbindelse med beretningen vil bestyrelsen gerne fremlægge vores generelle 
holdninger og principper som vi 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 frasagt 
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 2011 med påtegning. 
 
Dirigenten gennemgik herefter gårdlaugets regnskab for 2011. Regnskabet udviste et overskud 
på kr. 25.533. Dette skyldes hovedsageligt at der ikke var afholdt væsentlige udgifter til 
snerydning i det forgangne år. 
 
Regnskabet godkendtes enstemmigt, herunder overførsel af årets overskud overføres til 
egenkapitalen. 
 

Ad. 4. – Forelæggelse til godkendelse af budget for 2012 og 2013. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til fremlæggelse af budgettet for 2012 og 2013.  
 
Knud Werlin gennemgik først 2012 budgetforslaget. Budgetforslaget for 2012 medfører en 
forhøjelse af fællesudgifterne i forhold opkrævningen for 2011 med 8.162 kr. i alt for alle 
ejendommene til sammen. Der vil således blive opkrævet kr. 336.215 i fællesudgifter i 2012. 
 
Knud Werlin gennemgik derpå 2013 budgetforslaget. Budgetforslaget udviser et budgetteret 
resultat på kr. 0. Dette kræver en forhøjelse af fællesudgifterne til i alt kr. 342.784.  
 
Herefter blev det endelige budget for 2012 samt foreløbigt budget for 2013 vedtaget. 
 

Ad. 5. – Valg af revisor. 
 
Revisionsfirmaet Niels Harder genvalgtes til gårdlaugets revisor. 
 

Ad. 6. – Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
 
AB Positiv havde stillet forslag om at storskraldsrummet i den sydvestlige ende af gården 
omdannes til barne- og klapvognsrum. 
 
AB Positiv føler at der er behov for mere plads til barnevogne og klapvogne i deres ende af 
gården. Pladser der gerne skal være overdækket. På forespørgsel oplyste AB Positiv at pladsen i 
i deres egen kælder var optaget af cykler. 
 
Herefter udspandt sig en længere diskussion mellem de tilstedeværende. Her blev det bl.a. 
oplyst at en del af storskraldsrummet tidligere havde været indrettet til barnevogne og 
klapvogne, men at de henstillede  barnevogne og klapvogne slet ikke var i aktivt brug. Og da 
der var behov for at udvide kapaciteten til storskrald havde bestyrelsen besluttet at inddrage hele 
rummet til storskraldsrum. Bestyrelsen havde forespurgt gårdmandsfirmaet og havde her fået 



oplyst at med de vanlige mængder af storskrald var det påkrævet at have  to storskraldsrum  i 
gården. 
 
Stemningen blandt deltagerne var ikke til at inddrage noget af storskraldsrummet til barne- og 
klapvognsrum. 
 
Det blev derfor aftalt, at bestyrelsen i forbindelse med den årlige gårdgennemgang i juni måned 
prøver at komme med forslag til etablering af overdækninger, som kan benyttes til at stille 
barnevogne og klapvogne under. 
 

Ad. 7. – Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
Til bestyrelsesmedlemmer valgtes  
 
Christiane Ehlers Mortensen, A/B Positiv, Dronningensgade 2-4/Chr.havns Voldgade 7-9E 
Michael Keller, EF Søndervoldgården 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. 
Anke Hurrelbrink, A/B Chr. Voldgade 11 
Frans Beckerlee for Pink Alice Music ApS, Dronningensgade 6 
 
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 4. juni 2012 på fax.: 33 23 
50 10 eller email ss@lawfirm.dk att.: ejendomsadministrator Steen Skals. 
 

 
Ad. 8. – Eventuelt. 

 
Havemøbler er i gården er gårdlaugets. Der vil blive indkøbt havemøbler i det omfang det er 
nødvendigt. Det kan dog ikke forventes at alle havemøbler passer sammen. 
 

Da der ikke var yderligere til eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden, hvorpå 
generalforsamlingen blev hævet kl. 21.37. 
 
 
Som formand:   Som dirigent: 
 
 
_____________   _____________ 
Knud Werlin    Steen Skals 
 
 
 
BILAG: 
Bilag 1: Korrigeret budgetskema 2012/2013 
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