
Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget den 4. oktober 2022

Til stede: Frank og Tine P H 7 og 13, Michael, Angelo og Henrik, F 28, 30-32 og 34-36, Gunna R 5-7.

Bestyrelsesmødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1) referent og næste møde.
2) siden sidst
3) Juletræsarrangement d. 27. november - fordeling af opgaver
4) Økonomi
5) Tilbud fra Stenbroens - eftersendes senest i løbet af weekenden
6) Hjemmeside - tilbagemelding fra arbejdsgruppen
7) evt

Inden mødet gik i gang bad Frank om at få budgetoverskridelse og gartneraftale på dagsordenen.
Tine bad om at få samarbejdsvanskeligheder sat på dagsordenen.  Franks punkter faldt naturligt 
under pkt. 4 og 5, og Tines pkt. tog vi som pkt. 1a Trods forsøg på styring udviklede pkt. 1a sig til 
dels af omhandle en del af de andre punkter, og dette punkt kom til at fylde så meget, at mødet 
først sluttede kl. 23, uden at vi nåede det hele. 

Ad 1): Referent: Michael og Tine blev hovedreferent og ”assistent”. 
Næste møde fastsattes til d. 1. november kl. 19:30.

ad 1a): Samarbejdsvanskeligheder  

Enighed om at ændre rækkefølgen af punkterne på dagsordenen og tage de mest pressende 
først. Så vi tog hul på samarbejdsproblemerne: Tine fremlagde sin kritik af Frank med flere 
eksempler (bl.a. manglende loyalitet), hvilket Frank afviser – han ser det som almindelige 
skærmydsler. Michael uddyber problemerne og foreslår F at trække sig for fremover at 
komme med sine input til bestyrelsen uden at være bestyrelsesmedlem.

Henrik opridser de overordnede problemer med den dårlige stemning, og at bestyrelsen 
kørte fint inden Frank kom ind, hvor stemningen nu er så elendig, at han ikke vil fortsætte i 
den nuværende bestyrelse og andre måske heller ikke.

Frank fremlægger sine motiver for at gå ind bestyrelsen: at få orden på økonomien, få 
ændret gartnernes arbejde /få udskiftet gartnerne og gøre noget for kommunikationen, og 
han ”føler ingen loyalitet over for bestyrelsen”, men for gården.

Michael spørger Frank, om han har ”en alternativ bestyrelse” i tankerne og opfordrer ham 
endnu en gang til at trække sig, så vi undgår en ekstraordinær generalforsamling på grund af 
samarbejdsvanskeligheder.

Frank argumenterer for, at der SKAL afholdes en ekstraordinær generalforsamling for ”vi 
holder ikke hvad vi lover og har lige meget ansvar alle sammen”, 100.000 kr. brugt for meget, 
DERFOR er ekstraordinær generalforsamling (gfs) påkrævet.

 PAGE 3



Michael argumenterer imod, da overtrækket allerede blev fremlagt og forklaret på gfs i maj 
og erkendt, og bestyrelsen blev genvalgt på trods af den erkendte overskridelse. Michael 
fremlægger, hvad han og bestyrelsen mener skal være baggrunden for en ekstraordinær gfs., 
hvis en sådan overhovedet skal afholdes. Hvis der var tale om, at gårdlaugsbidraget skulle 
sættes op, var sagen en anden. Men den situation er vi ikke i, og hverken Frank eller andre 
har foreslået noget sådant.
Angelo fremfører, at budgettet er udformet, og dispositionerne er foretaget af en 
demokratisk valgt bestyrelse. Gunna argumenterer mod Frank med dundertale.

Herefter starter en større diskussion, da Frank pointerer at formalia er overtrådt ift. 
vedtægterne, og at den eneste måde at bringe forholdet i orden i.f.t.  budgetoverskridelsen 
er afholdelse af en ekstraordinær gfs. 
Michael argumenterer imod – ingen økonomisk anledning til ekstraordinær GF, da alt blev 
fremlagt på gfs i maj, så intet nyt, og foreslår igen Frank at trække sig, mod at vi lover ham at 
tage hans kritik til os. Han opfordrer også F til at tænke på stemningen i gården, og dermed 
dens ve og vel. Men Frank gentager, at ”vi skal overholde vedtægterne”. Her protesterer 
resten af bestyrelsen: vedtægterne har vi overholdt ved på gfs i maj at fremlægge og 
begrunde budgetoverskridelsen.  

Nu starter en diskussion om, hvorfor man er i bestyrelsen. Frank har støtte fra 3-5 
ejendomme, der lige som han mener, at det økonomiske er det vigtigste. Henrik siger, at han 
er i bestyrelsen for at gøre noget godt og nyt for gården (mere natur og biodiversitet), hvilket 
han ikke havde tiltro til var muligt i den tidligere bestyrelsen, og den osede desuden af dårlig 
stemning. Han tilkendegiver, at han ikke vil være med i en eventuel ny bestyrelse med Frank. 

Derpå en kraftig diskussion om baggrunden for en ekstraordinær gfs. Frank står ene mod de 
5 andre bestyrelsesmedlemmer. 
Frank mener sig ikke korrekt refereret i de 2 andre referater, men der er ikke kommet 
indsigelser fra ham. Michael foreslår at runde punktet af med at konstatere, at vi er enige om
at være uenige. Selv det er der ikke tilslutning til.

Punkt 1a udvikler sig til en diskussion om fornyelse af kontrakten med gartnerne. Frank har 
indhentet et tilbud fra de gamle Creative Gardens - vist nok et telefonisk - fra de gartnere 
som den nuværende bestyrelse fyrede p.gr.a. misligholdelse. Trods anmodning herom 
fremviser Frank ikke dette angiveligt billigere og sammenlignelige tilbud. 5 
bestyrelsesmedlemmer undrer sig såre over, at Frank henter tilbud hos lige netop de fyrede 
gartnere. 

Frank føler sig holdt udenfor og afviser Tines konkrete kritik, der går på hans tone i de 
utallige mails, han har sendt siden han kom ind, hans gøren og laden over for gartnerne, og 
hans totale mangel på accept af, at Tine og Gunna står for gartnerkontakten. Resten af 
bestyrelsen var enig med Tine.

Diskussionen af pkt. 1a har nu varet i op mod 3 timer. Med mange gentagelser, afbrydelser, 
anklager og trusler. Punktet forsøges afrundet.
Er vi løbet tør for penge – nej, siger 5 bestyrelsesmedlemmer, mens F siger ja. 
Når der ikke er grundlag for at forhøje GL-bidraget, er der heller ikke grundlag for at indkalde 
til en ekstraordinær gfs. Frank insisterer på en ekstraordinær gfs om overskridelsen, som 
resten af bestyrelsen ikke anerkender som værende hverken ny eller skjult.
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Michael opfordrer endnu en gang F til at overveje at få indflydelse ved at stå uden for 
bestyrelsen i stedet. Det afviser F, og hvorvidt vi kunne slå de to generalforsamlinger sammen
kunne F ikke svare på før ”han havde hørt sit bagland”.

Situationen er den, 5 medlemmer ønsker en eks. gfs grundet samarbejdsvanskeligheder, og 1
medlem vil have en eks. gfs. grundet velkendt budgetoverskridelse. Konklusionen bliver, at 5 
bestyrelsesmedlemmer så finder det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær gfs. om 
samarbejdsvanskelighederne, og den fastlagdes til den 1. nov. Kl 17.

RESTEN AF DAGSORDENEN:

De andre pkt. på dagsordenen blev – bortset fra pkt. 2 – endevendt i tumultarisk orden.
Vi var godt trætte.

ad 3: juletræsarrangement. Skal vi have julebelysning: Frank foreslår færre tændte timer, 
diskussion om den overhovedet skal op i år. Snakken ender op i at afvente situationen og 
regeringstiltag i energisammenhæng.

ad 6: Hjemmeside. Frank afleverer sit udkast til en hjemmeside til Michael, der formodentlig 
bliver tovholder på projektet. Snak frem og tilbage om første møde om hjemmesiden.
F fremlægger sit udspil til, hvilken rolle bestyrelsen skal spille i forbindelse med 
udarbejdelsen af hjemmesiden. Michael og andre er uenige om processen. 

ad 7: Evt. Frank fremviser foto af lunke ud for F 30-32. Det skal undersøges om den er ny, og 
hvordan den er kommet.

Pkt 2 Blev udskudt, men ville have indeholdt:
 Erhvervsaffaldstur: bestyrelse og frivillige har været rundt til erhvervene og 
forklare dem, at kommunen ikke må betjene erhverv, så erhverv skal selv komme af 
med deres affald.

 Der bliver udskiftet vanddør i F 40-42, som i en periode har et midlertidigt toilet
ud for ejendommen i gården. Arbejdet foregår forbilledligt uden biler i gården.

  Valnøddeballaden. Valnøddetræerne blev kraftigt beskåret, og børn og voksne 
havde en fest med at samle de grønne nødder ind. Det ene træ er sygt – råd i veddet. 
Måske derfor der knækkede en stor gren ved P H 7. 

 Cykelmærkning. Der er sat grønne mærker på halvdøde cykler og opslag i 
portene om, at de samles ind d. 1. november 
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