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År 2012, den 23. maj, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i  
 

G/L Fjenneslevgaard  
i fælleslokalet Arkonagade 4. 
 
Der var følgende dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent og referent.  
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning.  
4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og ende-

ligt budget for indeværende år.  
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.   
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af revisor.  
8. Valg af evt. administrator. 
9. Eventuelt.   
  
Ad 1 – Valg af dirigent og referent. 
 
Formanden Frank Vælum bød velkommen til aftenens generalforsamling. 
 
Som dirigent og referent blev valgt: Mai Egeberg, DATEA. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i 
henhold til vedtægternes bestemmelser. 
 
Fordelingstal på 8.849 var repræsenteret ud af et fordelingstal på 21.051. 
 
 
Ad 2 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formand Frank Vaelum fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen vedlægges nærværende 
referat. 
Bestyrelsesmedlem Anne Glerup Hansen supplerede med, at bestyrelsen gerne vil lave en 10 
års visionsplan også med en prioritering af, hvordan pengene skal bruges. 
 
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.  
 
 
Ad 3 – Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 

årsregnskabet. 
Dirigenten gennemgik regnskabet for 2011, der viste overskud på kr. 32.045.  
Regnskabet 2011 blev enstemmigt godkendt.  
 
Ad 4 – Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og ende-

ligt budget for indeværende år.  



 
 
 
 

Side 2 af 3 

Budget 2012 indeholder en 3% stigning vedtaget i år 2007. Stigningen har virkning med tilba-
gevirkende kraft fra 1. januar. 
 
2012 er sidste år, hvor generalforsamlingsbeslutning fra 2007 om en stigning med 3% årligt i 
ejendommenes gårdlavsbidrag, er gældende.  
 
Budget 2012 blev enstemmigt godkendt.  
Budget 2013 blev vedtaget uden en 3% stigning. Tilrettet budget vedlagt. 
 
Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. 
Ingen forslag.  
 
Ad 6 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
På valg i år var:  
Sanne Bryde – fratræder bestyrelsen.  
Frank Vælum – villig til genvalg  
Suppleant Lars Mortensen – villig til genvalg 
 
Frank Vælum og Lars Mortensen blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen består nu af 3 medlemmer og 1 suppleant, da det ikke var muligt at få flere valgt 
ind i bestyrelsen. 
 
Herefter ser bestyrelsen således ud: 
Bestyrelsesformand Frank Vælum   på valg i 2014. 
Anne Glerup Hansen   på valg i 2013. 
Kasper Jakobsen   på valg i 2013. 
Suppleant Lars Mortensen   på valg i 2013.  
 
Ad 7 – Valg af revisor. 
Gyrn – Lops – Brandt blev genvalgt. 
 
Ad 8 – Valg af administrator.  
DATEA blev genvalgt.  
 

Ad 9 – Eventuelt.  

• Der henstilles til at legetøj efter endt brug bliver lagt på plads enten i sandkassen eller i 
legetøjskasserne. 

• I henhold til G/L Fjenneslevgaards ordensregler må ”cykelparkering ikke ske udenfor de 
respektive ejendommes cykelstativer” 

• Lindetræ ved Søndre Boulevard sviner meget både sommer og vinter, hvor der bliver 
glat p.g.a nedfaldne blade fra træet. Fliserne buler under træet.  

• Når der bliver renoveret lejligheder henligger mange det larmede og støjende arbejde til 
gården. Der skal man være opmærksom på, at der ifølge ordensreglementet for gårdlavet 
ikke må støjes, så det er til gene for andre. 

 
 



 
 
 
 

Side 3 af 3 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamling kl. 20.25.  
 
 

Kgs. Lyngby, den 30. maj 2012 
 
 

------------------------------------------------ 
 

Som dirigent 
         
I bestyrelsen: 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


