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Referat af generalforsamling den 25. april 2019 i gårdlavet Rosengården 
 
 
 
Følgende ejendomme var repræsenteret: 
 
Peder Hvidtfeldts Stræde 3-5, v/Kenneth Hansen 
Peder Hvidtfeldts Stræde 7, v/ Frank Schmidt 
Peder Hvidtfeldts Stræde 9, v/Frank Schmidt ved fuldmagt 
Peder Hvidtfeldts Stræde 13, v/Tine Lykke Prado og Maria Teudt 
Rosengården 3, ved Allan Fischer Madsen 
Rosengården 5-7, v/Gunna Starck  
Rosengården 9, v/Frank Schmidt ved fuldmagt 
Rosengården 11-13, v/Jacqueline Grandjean og Claus og Charlotte Ørskov 
Fiolstræde 28-28a, v/Michael Jourdan, Niels Bindslev, Henriette Bülow, Mathias LA Cour, Helen 
Pedersen, Denis Sytmen og Sysette Vinding Kruse 
Fiolstræde 34-36, v/Steen Larsen, Ole og Edith Lilholt Bjerre, Lars-Henrik Olsen, Henrik Jocumsen 
og Søren Aabling. 
 
Formanden for bestyrelsen Frank Schmidt bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent 
 
Sysette Vinding Kruse blev valgt til dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigen-
ten bemærkede, at 10 ejendomme ud af 16 var repræsenteret.  
Dirigenten bemærkede, at hun ville ændre rækkefølgen i dagsordenen så den stemte med vedtæg-
terne således, at forslag fra medlemmer og bestyrelse blev behandlet før vedtagelse af budget. 
 
2. Aflæggelse af årsberetning 
 
Årsberetningen havde været udsendt og blev gennemgået af Frank. 
 
Ole fremførte, at det i hans tid som bestyrelsesmedlem trods anmodning herom til formanden aldrig 
fik listen over repræsentanterne på de enkelte ejendomme og at bestyrelsen ikke kunne se mai-
ladresserne på repræsentanterne ved udsendelse af mails.  
Referater fra bestyrelsesmøder kom ud med næsten 6 måneders forsinkelse og det var derfor umu-
ligt at vide, hvornår næste møde blev afholdt, så beboere kunne møde op. 
 
Frank og Gunna påpegede, at e-mailadresserne blev skjult af høflighed og på grund af databeskyt-
telsesreglerne, det var ikke for at skjule noget. 
 
Edith mente ikke at portene som nævnt i beretningen var i pæn vedligeholdt stand- tværtimod. 
 
Gunna nævnte at samarbejdet i bestyrelsen havde været dårligt med megen uenighed. 
De sent udsendte referater skyldtes dog travlhed hos bestyrelsesmedlemmerne. 
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Med disse bemærkninger blev beretningen vedtaget. 
 
3. Forelæggelse af årsregnskab for 2018 til godkendelse 
 
Ole spurgte indledningsvis til tegningsreglerne for bestyrelsen og hvorledes de blev administreret. 
Ifølge vedtægternes §6,stk. 8 tegnes gårdlavet af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. 
Dette blev ikke overholdt i praksis. Frank nævnte at gartnerne, der udgjorde en meget stor del af 
udgifterne, havde et fast beløb om måneden (17.500 kr.pr. måned). Derudover kom de ekstraarbej-
der, som bestyrelsen pålagde dem.  
Udgifter blev ifølge Frank drøftet i bestyrelsen før de blev afholdt. Dette var der ikke fuldstændig 
enighed om, gyngestativet blev nævnt som eksempel. Det havde kostet 18.000 kr. plus gravearbej-
de. 
Ved hvert bestyrelsesmøde var der dog en gennemgang af økonomen og alle bestyrelsesmedlem-
merne havde adgang til at se bogføringen for gårdlavet via et link. 
 
Michael anførte, at en post på 75.000 kr. der stod anført som henlagt til vedligeholdelse, skulle 
øremærkes til opretning af Kastanjegården som vedtaget på generalforsamlingen i 2015. 
 
Frank anførte, at de 75.000 kr. også kunne anvendes til andet, hvis der f.eks. pludseligt opstod en 
svampeskade som der kom i hestestalden. Frank var ikke enig i en øremærkning. 
 
 Steen spurgte, hvorfor Kastanjegården skulle have så mange penge. 
 
Dette skyldtes at Kastanjegården i en meget lang årrække ikke var blevet vedligeholdt eller for-
skønnet, og der var store ujævnheder på dækket, fliser var knækket og det var meget ujævnt. Det 
var dyrt at udbedre, da gården er meget stor. Ejerforeningen ønskede en større forskønnelse end de 
afsatte midler, der kun vedrørte en skrabet udbedring af gården, men i så tilfælde var foreningen 
også indstillet på at give midler til det ifølge Niels. 
 
Gunna anførte, at det var generalforsamlingen der havde besluttet at afsætte 75.000 kr. til genopret-
ning af Kastanjegården for nogle år siden. Dette skulle bestyrelsen forholde sig loyalt overfor, indtil 
en ny generalforsamling måtte beslutte noget andet.  
 
Gunna havde ikke underskrevet regnskabet fordi hun så skulle afgive sit cpr.nr. via nem id under-
skrift. 
 
Dirigenten henstillede til at man fandt en anden løsning med administrator, da regnskabet skal un-
derskrives af bestyrelsen medmindre der er uenighed om tallene. 
 
Generalforsamlingen henstillede til den kommende bestyrelse at holde sig til vedtægternes teg-
ningsregel, når regninger fremsendtes til betaling hos administrator. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt med den tilføjelse, at der i note 6 side 9 skulle stå henlæggelse 
af vedligeholdelse til Kastanjegården. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
 
Der var indkommet 2 forslag, som var udsendt til medlemmerne. 
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Forslag 1 var indsendt af Michael og Niels og gik ud på, at de 75.000 kr., der var hensat i det fore-
liggende budget for 2019 også skulle øremærkes til opretning af Kastanjegården. 
Steen spurgte hvorfor man ikke først lavede et projekt og så besluttede om der skulle bevilges penge 
til det. 
 
Af de grunde der var nævnt under gennemgangen af regnskabet var det nødvendigt at have en vis 
kapital opsparet til det store projekt, før det gav mening at indhente tilbud mv. Men der skulle ned-
sættes et udvalg til at komme med et forslag til næste generalforsamlings godkendelse. Så der var 
ikke besluttet noget endeligt. 
 
Forslaget blev endeligt vedtaget under afstemningen om budgettet. 
 
Det andet forslag var fremsat af Michael og Denis. 
Det gik ud på at indføre mere nærdemokrati så bestyrelsen ikke bare kunne beslutte, hvordan be-
plantning mv. skulle foregå i de små ”intimhaver” ved de enkelte ejendomme. 
 
Der var en længere diskussion af dette problem, idet mange havde oplevet at bestyrelsen totalt igno-
rerede de enkelte ejendommes ønsker og besluttede hen over hovedet på dem uden nogen form for 
høring eller dialog. Gyngestativets størrelse og placering samt maling af kaninbure og opstilling af 
bytteskab blev fremhævet. 
 
Tine og Gunna havde forståelse for synspunkterne og bestyrelsen måtte erkende, at den somme ti-
der slet ikke havde forstået at ”ramme skiven” med dens handlinger, og at det kom som en overra-
skelse, når beboerne klagede over det. På den anden side var det bestyrelsens opgave at sørge for at 
gården ikke kom til at se forfærdelig ud. Det blev som eksempel nævnt, at en beboer pludseligt var 
begyndt at plante bærbuske overalt i gården, sådanne initiativer kan ikke accepteres, da gårdens 
helhedspræg skal bevares. 
 
Frank var af den opfattelse, at smag ikke kunne diskuteres med mening. 
 
Dirigenten påpegede, at det er bestyrelsen der ifølge vedtægterne suverænt bestemmer, hvordan 
gården skal vedligeholdes og passes, og at et forslag som det foreliggende faktisk var et forslag til 
en vedtægtsændring. Da det imidlertid ikke var formuleret som en vedtægtsændring, afviste dirigen-
ten at lade det komme til afstemning. 
 
Der var dog enighed blandt de fremmødte om at pålægge den nye bestyrelsen fremadrettet at høre 
de berørte ejendomme om tiltag, der kunne påvirke deres nærmiljø og gå ind i en dialog med bebo-
erne om evt. ændringer. Henriette nævnte at bestyrelsen også kunne nedsætte ad hoc arbejdsgrupper 
blandt beboerne til at komme med forslag til bestemte tiltag. Der var allerede en sådan facebook-
gruppe af børnefamilier. Referater og nye mødedatoer skal ud hurtigt. 
 
5. Forelæggelse af budget for 2019. 
 
Budgettet blev vedtaget med den nævnte tilføjelse om at de 75.000 kr. var hensat til vedligeholdelse 
af Kastanjegården.  
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6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen  
 
Følgende blev herefter valgt til bestyrelsen: 
 
Michael Jourdan 
Gunna Starck 
Tine Lykke Prado 
Ole Bjerre 
Claus Ørskov 
 
Som suppleanter blev valgt Kenneth Hansen og Henrik Jocumsen. 
 
7. Valg af revisor 
 
Revisionsfirmaet Christensen & Kjærulff blev genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
 
Søren overrakte på vegne Fiolstræde 34-36 en vingave til de afgående bestyrelsesmedlemmer som 
tak for deres arbejde.    
 
 
 
 
 
Som dirigent 
 
Sysette Vinding Kruse 
 
 
 
 
 
 



Gårdlavet Rosengården
Ejd. 8-215
Budgetforslag 2019

BUDGET REGNSKAB BUDGET
2018 2018 2019

Indtægter:
540.000 540.020 540.000
25.000 25.488 25.000

565.000 565.508 565.000
565.000 565.508 565.000

Udgifter:

5.000 5.000 5.000

17.000 16.500 17.000
5.000 5.175 5.000
1.000 460 1.000

10.000 7.147 7.000

210.000 210.600 210.000
5.000 6.825 7.000
7.000 0 0

50.000 46.794 47.000

27.000 26.523 28.000

5.000 5.000 5.000
2.000 2.637 3.000
6.000 3.454 13.000

140.000 151.559 140.000

75.000 75.000 75.000

0 1.866 2.000
565.000 564.540 565.000

0 968 0

Samlede udgifter i alt..................................

Årets resultat..............................................

Aconto E/F-bidrag...........................................
Andre indtægter.............................................
I alt..............................................................
Indtægter i alt.............................................

Bidrag til grundejerforening m.m.

Forbrugsafgifter

El.................................................................

Øvrige bidrag.................................................

Vicevært/renholdelse

Drift af fællesarealer.......................................

Ejendomsservice, trappevask mm.....................

Forsikringer...................................................

Snerydning/vejsalt..........................................

Øvrige administrationsomkostninger

Vand.............................................................
Forsikringer og abonnementer

Løbende vedligeholdelse..................................

Grundskyld....................................................

Diverse ........................................................
Løbende vedligeholdelse

Materialeudgifter og anskaffelser......................

Administrationshonorar

Revisor.........................................................

Renteudgifter.................................................

Henlæggelse til Kastanjegården........................

Gebyrer mv...................................................

Renteudgifter

Hensættelser

Administrationshonorar, DEAS A/S....................



Gårdlavet Rosengården
Ejd. 8-215
Specifikationer

540.000
100

540.000
100*4

Aconto sidste år Aconto indeværende år
Adresse Fordelingstal pr.år 2018 pr. kvt. 2018 pr.år 2019 pr. kvt. 2019

Peder Hvitfeldts stræde 15 1,77 9.560 2.390 9.560 2.390
Peder Hvitfeldts stræde 7 2,97 16.040 4.010 16.040 4.010
Fiolstræde 38 3,19 17.228 4.307 17.228 4.307
Rosengården 9 3,33 17.984 4.496 17.984 4.496
Peder Hvitfeldts stræde 13 3,57 19.280 4.820 19.280 4.820
Peder Hvitfeldts stræde 17 4,45 24.032 6.008 24.032 6.008
Fiolstræde 30-32 5,04 27.216 6.804 27.216 6.804
Peder Hvitfeldts stræde 11 5,19 28.028 7.007 28.028 7.007
Fiolstræde 40-42 5,74 30.996 7.749 30.995 7.749
Peder Hvitfeldts stræde 3-5 5,94 32.075 8.019 32.075 8.019
Peder Hvitfeldts stræde 9 7,85 42.392 10.598 42.392 10.598
Rosengården 5-7 8,39 45.308 11.327 45.308 11.327
Rosengården 11-13 9,04 48.818 12.205 48.818 12.205
Fiolstræde 28 13,26 71.604 17.901 71.604 17.901
Fiolstræde 34-36 17,30 93.420 23.355 93.420 23.355
Rosengården 3 2,97 16.040 4.010 16.040 4.010

Fællesudgifter pr. år pr. fordelingstal..................... = 5.400,00

Fællesudgifter pr. kvt. pr. fordelingstal................... = 1.350,00


