
 

 

Gårdlauget i Skydebanehave – Karreen Gård 2 

Ordinær generalforsamling 

 

Onsdag, den 14. april 2021 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen blev gennemført ved brug af Zoom (som meddelt forud). Dette 

skete pga. restriktioner i forbindelse med COVID-19-pandemien (”Corona-virus”)  

Generalforsamlingen blev gennemført med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 

3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med revisorpåtegning. 

4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for 

indeværende regnskabsår. 

5. Rottebekæmpelse 

6. Glatførebekæmpelse 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 

9. Valg af revisor. 

10. Eventuelt. 

Repræsenteret var 7 medlemmer, med et samlet fordelingstal på 10.100 ud af 14.844 mulige. Endvidere 

deltog Administrator Casper Rubin (CR). 

1. Valg af dirigent 

CR blev valgt til dirigent, hvorefter generalforsamlingen med henvisning til vedtægtsmæssige formalia 

blev erklæret for lovlig og beslutningsdygtig. 

 

Benny Gøbel blev valgt til referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år 

Formand, Benny Gøbel, aflagde på bestyrelsens vegne den til nærværende referat vedhæftede 

beretning, hvilken efterfølgende blev taget til efterretning. 

3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med revisorpåtegning 

CR gennemgik det sammen med indkaldelsen udsendte årsrapport, som blev enstemmigt godkendt. 

4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for 

indeværende regnskabsår 

Det sammen med indkaldelsen udsendt forslag til budget blev efter kort gennemgang enstemmigt 

godkendt. Budgettet for 2021 er uændret i forhold til 2020. Der blev udarbejdet et nyt (uændret) 

budget for 2022.  



 

 

5. Rottebekæmpelse 

Debat og dialog omkring det igangværende rotteangreb (se bestyrelsens beretning) 

6. Glatførebekæmpelse 

Vi har leverandør fra Fejekosten til Snevagten (besparelse) Der var tilslutning til at årets relativt lave 

omkostning kunne afholdes over gårdlaugets budget frem for udsendelse af separate regninger 

7. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 

Ingen forelå! 

8. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

Følgende blev genvalgt: Anne Miltersen  

Endvidere blev Kasper Netterstrøm & Kalle Jørgensen valgt ind i bestyrelsen 

(vedtægter angiver at der skal være mellem 3 og 5 bestyrelsesmedlemmer) 

Benny Gøbel & Christian Dahl Christiansen - var ikke på valg. 

Bestyrelsen sammensætter sig herefter således: 

• Benny Gøbel, AB Absalonsgade 20  (på valg 2022) 

• Christian Dahl Christiansen, EJ Absalonsgade 22 (på valg 2022) 

• Anne Miltersen, AB Absalonsgade 18  (på valg 2023) 

• Kasper Netterstrøm, AB Absalonsgade 28  (på valg 2023) 

• Kalle Jørgensen, AB Istedgade 66-72  (på valg 2023) 

Som suppleant blev enstemmigt valgt: 

• Alexandra Benedicte Collin, AB Absalonsgade 30A 
 

9. Valg af revisor 

Grant Thornton blev enstemmigt genvalgt. 

10. Eventuelt 

• Opfordring til at hilse på dine naboer og samtidig bede ikke-beboere om at forlade gården hvis 

de ikke har noget gyldigt ærinde.  

• Spg. til planer for skure og affaldshåndtering 

• Der aftaltes at holde en mini-gårddag med fokus på beskæring af bunddække (se pkt. vedr. 

rottebekæmpelse) – der indkaldes via doodle til de fremmødte 

• Gårddag vil blive afholdt igen når COVID-19 situationen tillader det 

 

• Bestyrelsen vil konstituere sig på næste gårdlaugsmøde  

 

Generalforsamlingen blev hævet ca. kl. 20.00. 

Som formand:    Som dirigent: 

 

 

 

Benny Gøbel    Casper Rubin 


