
 

1 
 

REFERAT  

Gårdlauget Westend 10-32 - Ordinær Generalforsamling  

Mødested: Vesterbro Torv, Zoda Restaurant  

Mødedato: Tirsdag den 23. april 2019 

Fremmødte: Der var repræsenteret 3 ud af Gårdlaugets 9 medlemmer:  

Westend 28-30, Lea Gammelgård Jensen  

Westend 18, Michael Gillsmark  

Westend 22, Henning Johannes Nielsen  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 
3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 
4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. 
5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår 
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
7. Valg af administrator 
8. Eventuelt. 

 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Michael Gillsmark fra gills-economics som dirigent og referent. Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget.  

Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt referatet i sin fulde ordlyd.  

Beretningen blev taget til efterretning.  

 

Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 

Michael Gillsmark fra gills-economics fremlagde årsregnskabet for 2018. Regnskabet udviste et 
driftsresultat på 56.497,00 Foreningens egenkapital, udgjorde pr. 31.12.2018 kr. 60.233,00 

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt  

Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. 

Ingen indkomne forslag. 
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Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår 

Michael Gillsmark fra gills-economics gennemgik det fremlagte budgetforslag for 2019. Der 
fremkom enkelte afklarende spørgsmål til budgettet, der blev godkendt enstemmigt i sin form 
som vedlagte regnskab og budget 2019.  

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

Den forløbne valgperiode har alene haft 2 bestyrelsesmedlemmer, en formand og en kasserer.  

Henning Johannes Nielsen tilbød at indtræde i bestyrelsen, hvilket blev budt velkomment.  

Bestyrelsen er herefter således sammensat:  

 Lea Gammelgård (formand), Westend 28, 1661 København V  
 Henning Johannes Nielsen, Westend 22, 1661 København V  
 Michael Gillsmark, Westend 18, 1661 København V.  

 

Ingen suppleanter.  

 

Valg af administrator 

Gills-economics v/Michael Gillsmark blev valgt.  

 

Eventuelt. 

Der blev drøftet muligheden for at holde en fælles gårddag i foråret 2020, hvor Gårdlauget stiller en 
container til rådighed.   

 

København, 5. maj 2019  

 

 

 

 

……………………………………..                ……………………………………….            ………………………………………..  

Lea Gammelgård Jensen                 Henning Johannes Nielsen            Michael Gillsmark  

(formand)                                          (bestyrelsesmedlem)                      (bestyrelsesmedlem, kasserer) 


