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Thomas Sørensen

Emne: Dagsorden generalforsamling (Gårdlaug)

                                                                                                                                  
                      "anders bech"                                                                                           
                      <andbech                 To:      TDU@dong.dk, tdu@post12.tele.dk, 1902
@get2net.dk, rasmus-h@get2net.dk,     
                      @hotmail.com>            michael@halfter.dk, dennis.f.p.45@mail.dk, 
christian.terp@kabelnettet.dk            
                                               cc:                                                                                 
                      04-04-2004 01:29         Subject: dagsorden general forsamling             
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

Hermed dagsorden til vores generalforsamling :

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
4. Budget for 2004
5. skralderummets og affaldsordningens fremtid samt gårdlaugets og EF1386s
fremtidige samarbejde
6. Justering af kontingent
7. Nye og renoverede bænke
8. Rengøring af gade
9. Fjernelse af grafitti
10. Cykelparkering under repos
11. Gården på længere sigt - fem minutters visioner
12. Fordeling af poster i gårdlauget, herunder valg af formand
13. Evt.

EF1386 knytter flg. kommentarer til dagsordenen :

add 12.    EF1386 foreslår Anders Bech som ny formand for gårdlauget
Yrsaro.
Anders Bech viser stor interesse for gårdlauget og har gennem længere tid
stået for al kommunikation til gårdlaugets medlemmer.
Den nuværende formand, Dennis Pedersen, har gjort et glimrende arbejde som
formand i rigtig mange år, men det er på tide, at friske kræfter tager over

(og at der vælges en formand, som er beboende i karréen). Dennis Pedersen
opererer desuden som "aflønnet ansat" i gårdlauget (f.eks. ved snerydning),

hvilket giver en principielt uheldig konstruktion med "dobbelte kasketter".

add 5.    EF1386 finder det rimeligt -og foreslår derfor-, at gårdlauget
Yrsaro betaler leje for brug af et lokale (skralderummet) i forhold til
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dettes reelle værdi. Det foreslås konkret, at EF1386 udlejer lokalet til
gårdlauget, idet eventuelt køb/overdragelse forventes at generere meget
betydelige juridiske omkostninger. Hvis der ikke opnås enighed om leje/salg

af nuværende skralderum, foreslår EF1386, at en anden forening i gårdlauger

stiller tilsvarende lokale til rådighed (gratis, og i mindst 10 år).

add. 6.    Det foreslås, at kontingentet justeres, som det følger den
generelle prisudvikling.
Kontingentet har ikke været ændret siden gårdlaugets etablering, men
priserne er steget mindst 10 pct. siden.

add 7.    Det foreslås, at der iværksættes et arbejde for at renovere
gårdens bænke og borde, og at der desuden indkøbes et antal bænke af en
mere
'slikke-sol-agtig' type.

add 8.    Det foreslås, at frekvensen for rengøring af gade sættes op til 2

gange ugentlig.

add 9.    Det foreslås, at det pålægges de enkelte foreninger at sikre
hurtig fjernelse af grafitti, så karrén kan fremtræde pæn og velholdt.

add 10.    Det foreslås, at cykelparkeringen under reposen ved
skralderummet
fjernes snarest mulig.
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