
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
  
Den 28. marts 2019 blev der afholdt bestyrelsesmøde i ejerforeningen Garnisonsparken. 
Mødet blev afholdt på Garnisonsvej 50, 3. kl. 19:00 med følgende deltagerstatus: 
 

Navn Initialer Rolle Deltagelse i mødet 
Robert Jakobsen RJ Formand Deltog 

Hans Eriksen HE Næstformand Deltog 
Lars Carpens LC Medlem Deltof 

Birgitte Tabbert BT Internet Deltog 
Michala Scheibel MS Sekretær Deltog 

Philip Marker PM Medlem Afbud 
Lars Wilms LW Medlem Afbud 

 

Dagsorden: 

1)       Godkendelse af referat fra sidste møde 
2)  Planlægning af generalforsamlingen 
3)  Vedtagelse af Daseko som rengøringsleverandør 
4)     Orientering 

a)      Generel orientering 
b)      Økonomi 
c)       Grundejerforeningen, herunder valg af hvem, som vi vil opstille til 

grundejerforeningens bestyrelse 
5)       Evt. 

 
Ad 1  Godkendelse af referat af sidste møde  

Referatet blev godkendt  
 
Ad 2 Planlægning af generalforsamlingen 

DEAS stiller med en medarbejder til dirigent- og referent-rollen. Bestyrelsen forsøger om det er 
muligt at finde en dirigent, således at DEAS kan koncentrere sig om refertent-rollen.  
Der kommer følgende til generalforsamlingen: 
Brian (vicevært) kommer i starten af generalforsamlingen 
Allan Nielsen fra Daseko kommer også fra starten og vil præsentere deres ydelser (rengøring) 
Carsten Ildor (formand for grundejerforeningen) vil blive inviteret for en præsentation af 
grunderejerforeningens opgaver. 
Regnskab gennemgået. 
RJ, LW, MS + LC er på valg. RJ, LW + MS modtager genvalg. LC genopstiller ikke. 
Steen Enemark har meldt sig som kandidat til bestyrelsen. 
Vores revisor er blevet genvalgt. 
Det indkomne forslag (kabelbro) er blevet trukket tilbage. 
Det blev aftalt at undersøge, hvorvidt ejerforeningen har en dækning for retshjælp. 
MS har efterfølgende undersøgt dette og meddelt bestyrelsen, at vi har dækning herfor i Alka. 
Efter generalforsamlingen holder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde. 
 



 

 

Ad 3 Vedtagelse af Daseko som rengøringsleverandør 
Tilbudet fra Daseko som fremtidig rengøringsleverandør i Garnisonsparken blev diskuteret, og 
der var enighed om at acceptere tilbudet. 

 
Ad. 4 Orientering 

a ) Intet til dette punkt 
b) En beboer er i restance. Lejligheden er af ejerforeningen begæret solgt på 

tvangsauktion. 
 c) LC genopstiller ikke. RJ stiller op til valg. 
 
Ad 5 Evt. 
 HE tager spørgsmålet om yderligere underlag ved cykelstativerne op i grundejerforeningen. 
 
_____________________________________________________________________________________

Michala Scheibel 


