Referat af ordinær generalforsamling i
Gårdlaug Grøn 2011 afholdt 7. juli
2020
I henhold til vedtægternes § 5, stk. 2 afholdtes gårdlaugets ordinære generalforsamling,
tirsdag den 7. juli 2020 kl. 19 i NB Stjernes beboerlokale (indgang fra porten på Sofie
Brahes AM)
Fremmødt var 2 beboere fra AAB afd. 6 og 6 beboere fra NB Stjernen.
Dagsordenen var følgende:
1.

Valg af dirigent
a. Frederik fra AAB
i.
Dirigenten konstaterede, at der fra forsamlingen ikke var indsigelser til
hverken varslingen af mødet eller dagsordenen. Forsamlingen tog
desuden til efterretninge, at det pga. Corona ikke havde været muligt
at afholde mødet inden udgangen af maj måned.
b. Patricia (AB Stjernen) referent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det
forløbne år (Se vedhæftede).
a. Hvordan står det til med skurene i gården?
i.
Gårdlaugets bestyrelse arbejder på at få formidlet forståelse for at alle
arealer i gården er fælles for samtlige medlemmer.
Dertil er det ikke tilladt m. private udlejninger indenfor
gården/gårdlaugets arealer
dertil "børnehavens skur".
ii. Igangværende undersøgelse i forhold til opkrævning af betaling fra
Børnehaven Mælkebøtten.
iii. Enstemmigt vedtaget godkendelse af beretningen.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med
revisorpåtegning (Se vedhæftede).
a. Regnskab for 2019 er enstemmigt vedtaget for både AAB og NB Stjernen.

4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste
regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår (se
vedhæftede).
a. Strøm i gården koster 10.000 DKK. Bestyrelsen undersøger hvorfor posten er
så dyr.
b. Endeligt budget for 2020 er enstemmigt vedtaget af både AAB og NB
Stjernen.
c. Foreløbigt Budget for 2021 er stemt ja for NB Stjernen.
d. Foreløbigt Budget for 2021 er stemt nej for AAB afd. 6.
i.
Der må indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2020
efter budgetmøde hos AAB afd. 6 er afholdt.

5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
a. Ingen forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
a.
b.
c.
d.

Helle Dideriksen er genvalgt for en 2 års periode
Svend Fischer genopstiller og fortsætter for en 2 års periode
Søren Andersen er valgt som suppleant for AAB afd. 6.
Ingen suppleant valgt for NB Stjernen.

7. Valg af revisor
a. PWC er enstemmigt valgt som revisor.

8. Valg af evt, administrator
a. Opsigelsesfrist hos AAB = 3 mdr. varsel til udløbende kalenderår.
i.
Senest 30. september.
b. Gårdlaugs bestyrelsen undersøger alternative administrator muligheder.
i. Generalforsamlingen giver bemyndigelse til at Gårdlaugsbestyrelsen
kan undersøge dette.
ii. Endelige beslutning træffes til ekstraordinær generalforsamling i
efteråret 2020.

9. Eventuelt
a. Der er blevet diskuteret evt, mandater til opløsning af Gårdlaug Grøn 2011.
i.
Endelige diskussion tages indbyrdes i mellem bestyrelserne hos AAB
afd. 6 og Gårdlaug Grøn 2011.

Som dirigent
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