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År 2015, den 29. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i  

 

G/L Fjenneslevgaard  

 

i fælleslokalet E/F Ingerslevsgade/Arkonagade (kælderen) 
 

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 endeligt budget for in-

deværende år.  

5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.  

- Bestyrelsen stiller forslag til vedtagelse af udvidelse af de nuværende pladser i gården for con-

tainere. Se vedhæftede dokument.  

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsesformand Henning Lambertsen er på valg 

Bestyrelsesmedlem Kasper Jakobsen er på valg – Ikke villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Lill Andreasen er på valg – Ikke villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Bodil Høg er på valg – Villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Ditte Gotlieb – ikke villig til genvalg 

Suppleant Anne Glerup Hansen er på valg 

7. Valg af revisor.  

8. Valg af evt. administrator. 

9. Eventuelt.   
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Ad 1 – Valg af dirigent og referent. 
 

Formanden Henning Lambertsen bød velkommen til aftenens generalforsamling. 

 

Som dirigent og referent blev valgt: Marcel Alexander Cramer, DATEA. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i 

henhold til vedtægternes bestemmelser. 

 

I alt 7 foreninger var repræsenteret med et samlet fordelingstal på 12.036 ud af 21.051. 

 

 

Ad 2 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

Formand Henning Lambertsen fremlagde bestyrelsens beretning, som var sendt ud sammen 

med indkaldelsen.  

 

Efter en kort drøftelse blev beretningen taget til efterretning.  

  

 

Ad 3 – Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 

årsregnskabet. 

 

Dirigenten gennemgik årsrapporten for 2014, der viste et overskud på kr. 92.807.  

 

Der var få spørgsmål og efter besvarelse af disse blev årsrapporten sendt til afstemning. 

 

Årsrapporten 2014 blev enstemmigt godkendt. 

  

Ad 4 – Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og ende-

ligt budget for indeværende år.  

 

Dirigenten gennemgik budgettet for 2015. 

 

Der blev spurgt ind til posten for ejendomsservice, som var steget til kr. 160.000. Formanden 

forklarede generalforsamlingen, at bestyrelsen ønskede mere arbejde i gården og derfor er der 

budgetteret med kr. 160.000. Yderligere forklarede formanden, at bestyrelsen vil indhente  

tilbud for merarbejdet og der var tale om en ramme, som bestyrelsen kunne handle inden for. 

 

Ligeledes blev der spurgt til ind til udgiftsposten gartnere, hvor formanden forklarede general-

forsamlingen, at der også var tale om ønsket merarbejde i gården.  

 

Der var lidt debat om det budgetteret underskud og generalforsamlingen blev enige om, at slå 

posten for redskaber – vedligehold og nyindkøb og inventar til gården sammen til en post, som 

udgør kr. 65.000 i alt.  
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For at undgå yderligere udgifter i forbindelse med revision, vil rettelserne for budget 2015 ikke 

blive udsendt.   

 

Budgettet for 2015 blev derefter sendt til afstemning og herefter enstemmigt godkendt med et 

uændret medlemsbidrag.  

 

Derefter gennemgik dirigenten budgettet for 2016. 

 

Igen blev det besluttet, at slå posten for redskaber – vedligehold og nyindkøb og inventar til 

gården sammen til en post, som udgør kr. 65.000 i alt.  

 

Efter en kort debat blev budgettet for 2016 sendt til afstemning og blev enstemmigt godkendt 

med et uændret medlemsbidrag.   

 

 

Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. 
 

Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af anlæg for affaldsordning i gården.  

Forslaget gik ud på, at 2 af de 4 anlæg udvides således, af ordningerne igen vil virke tilfredsstil-

lende. 

 

Formanden motiverede de fremsendte forslag over for generalforsamlingen.  

 

I forslaget var der tale om 2 opgaver hh. opgave A og opgave B. Generalforsamlingen var enige 

om, at opgave A skulle gennemføres, men Ingerslevsgade 124-126 mfl. Havde stillet et modfor-

slag til opgave B. Modforslaget handlede om hvor placeringen af det ene anlæg skulle være.  

 

Efter Ingerslevsgade 124-126 mfl. havde fået anledning til, at motiverer modforslaget og en 

kort debat, valgte dirigenten, at sende modforslaget til afstemning.  

Afstemningen efter fordelingstal så således ud: 

 

Nej 686  

Blank 790 

Ja 10.560  

 

Derved blev bestyrelsens forslag til opgave B forkastet og i stedet indsat modforsalget fra  

Ingerslevsgade 124-126 mfl.  

Derefter blev det overordnede forslag om ændring af anlæg for affaldsordningen i gården sendt 

til afstemning.  

 

Forslaget om ændring af anlæg for affaldsordning blev enstemmigt vedtaget.  
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Ad 6 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

 

Efter valg ser den nuværende bestyrelse således ud: 

 

Bestyrelsesformand Henning Lambertsen på valg i 2017 

Bestyrelsesmedlem Bodil Høg  på valg i 2017 

Bestyrelsesmedlem Tomas Høffding Lundsager på valg i 2017 

Bestyrelsesmedlem Preben Aagesen  på valg i 2017 

 

 

Ad 7 – Valg af revisor. 

 

Revisor blev foreløbig genvalgt.  

 

Bestyrelsen blev bemyndiget til, at skifte revisor, såfremt det ligger inden for budgettet.  

 

 

Ad 8 – Valg af administrator.  

DATEA blev genvalgt.  

Dirigenten takkede for genvalget. 

 

Ad 9 – Eventuelt.  

 

Der blev talt om man skulle henstille til, at hunde ikke bliver luftet i gården.  

 

Det blev nævnt,  at man bør holde øje med børns adfærd i gården.  

 

Der blev talt om, at man savner en bedre kommunikation imellem medlemmerne af gårdlauget. 

Til dette blev det drøftet, at oprette en facebook gruppe til dette formål.   

 

Gårdlauget ønsker at sige en stor tak til Lill Andreasen, Ditte Gottlieb, Kaspar Jakobsen og An-

ne Hansen for det arbejde de har lagt i foreningen. 

 

Da der ikke var mere til referatet takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede general-

forsamling kl. 21.00 

 

 

Kgs. Lyngby, den  

 

 

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

 

Som dirigent 

  

        

 


