
Gårdlauget Hothers Plads 

Gårdlauget Hothers plads. 

Referat af gårdlaugs generalforsamling 10.10.2019 

Deltager:  

Andelsboligforeningen Slangerupgård: Micella Gervig Themsen (MG). Thomas Plum (TP) som 

suppleant. 

Andelsboligforeningen Heimdalsborg: Rikke Waltersdorff (RW)  

Andelsboligforeningen Lersøgaard: Malte Juelsborg Karsten (MK), Annika Christensen (AC) 

Anders Dürr (AD), Andreas Søndergaard (AS) 

 
Dagsorden:  

 

a)  Valg af dirigent og referent.  

 

b)  Aflæggelse af gårdlaugs bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

 

c)  Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

 

d)  Fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2018/2019 

  

e)  Forslag fra gårdlaugsbestyrelse og medlemmer.  

 

f)  Valg af medlemmer til gårdslaugsbestyrelsen.  

 

g)  Valg af suppleanter til gårdlaugetsbestyrelsen.  

 

h)  Valg af revisor samt eventuel revisorsuppleant.  

 

i)  Eventuelt.  

 

Formanden bød velkommen, og det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt for sent, 

men da ingen medlemmer havde indsigelser mod afholdelsen af generalforsamlingen, blev det 

besluttet at afholde generalforsamlingen trods den for sene indkaldelse. 

  

Herefter blev der blev valgt en ordstyrer og en referent. 

 

Punkt A: valg af dirigent og referent. 

MK vælges som dirigent 

AC vælges som referent 

 

Punkt B: Formandens beretning 

Formanden fortalte kort om årets gang.  

Resume: Møde aktiviteterne har hen over sommeren været lidt dalene. Men i løbet af året har vi 

lavet flere nye tiltag i gården, maleri på væggen mod Mimersgade, balancebomme i 

regnvandsbedene i områderne ved legepladserne. Og udvidelse af hønsegården, hønsegården blev 

bygget af gårdlaugets personale.  
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Beretningen blev godkendt.  

 

Punkt C: Regnskab 

AC gennemgik regnskabet, gårdlauget er kommet ud af regnskabsåret med et lille overskud på knap 

18.000 kr.  Det besluttes at overskuddet overføres til næste års budget. 

 

Der hensættes igen i år 100.000 kr. så der i alt er hensat 400.000 kr. til større indkøb til gårdlauget.  

 

Punkt D: Budget 

MK/AC redegjorde kort for budgettet, der blev enstemmigt godkendt. 

 

Punkt E: Forslag 

Troels Glismann for ABL forslår at der bruges penge på de regnvands bede hvor vegetationen ikke 

fungere. Bestyrelsen har allerede afsat penge i budgettet (40.000 kr. i år) til nye planter i 

regnvandsbedene. 

 

Punkt F: Valg af medlemmer og suppleanter til gårdlauget. 

(Jf. foreningen vedtægter skal der vælges 3-5 medlemmer, 2 medlemmer for 1 år ad gangen, og 

øvrige vælges for 2 år ad gangen. Derudover skal der vælges der mindst en suppleant.) 

 

MK, MG og RW er på valg, MK fraflytter foreningen og forsætter derfor ikke i gårdlauget. RW 

ønsker ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem. MG genopstiller. Andreas Søndergaard opstiller 

for ABL og fra HDB opstiller Kasper Bæk, begge blev valgt uden modkandidater.   

 

AD og AC er ikke på valg.  

 

Punkt G: valg af suppleant 

Der skal vælges to suppleanter, en fra SLG og en fra HDB 

Thomas fra SLG er interesseret i at genopstille og blev genvalg. 

Rikke fra HDB opstiller som suppleant og blev valgt. 

 

 

Punkt H: Valg af administrator og revisor. 

Nuværende administrator og revisor genvælges.  

 

Evt.  

Malte oplyser at kontakt personer i børneklubben, i forbindelse med arrangementer mm. er enten 

Line eller Majbritt. 

Bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 29/10-2019 kl. 18.00 for ABL-kontor.  

Hvorefter mødet blev afsluttet, og Malte blev takket for godt formandskab. 
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Den:  

 

________________________  

Malte Karsten (MK)   

 

 

______________________________________________________ 

Micella Gervig Themsen (MG) 

 

 

____________ _______________ 

Anders Dürr (AD) 

 

 

___________________________ 

Rikke Waltersdorff (RW) 

 

 

____________________     _____ 

Annika Christensen (AC) Referent 


