
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 10. maj 2012

KPG 70 & GG 41: Ingen repræsentant 
KPG 74: Jan Frederik
KPG 76 & GG 45: Eskild
GG 39: Eva og Pernille
GG 35 & SPP 9: Afbud
SPP 5-7: Afbud
SPP 3 & SPG 42: Afbud

1. Referat af generalforsamling godkendt
Referat godkendt

2. Konstituering af den nye bestyrelse
Lars bliver kasserer og Pernille formand

3. Opfølgning på to-do listen fra 'sidste år'
• Maleprøve på plankeværk (Eva): Eva har købt en ny type maling - afprøves snarest
• Undersøgelse af forsikring i andre selskaber (Jan): Jan er i gang
• Tørrestativ: Eva og Pernille har set/opmålt et tørrestativ på Amager. Eva laver tegninger færdige. 

4. Sommerhavedage
Bliver følgende datoer:

• Søndag 10. juni: Havedag med cykelrazzia
• Søndag 9. september: Sensommer havedag med maling af plankeværket

Havedag i juni:
Det skal besluttes, hvilke brædder på skure, der trænger mest til udskiftning, og beregnes 
hvor meget træ mv, der skal indkøbes. Budget: 900 kr. (Jan Frederik og Eskild)
Der skal laves opslag (Pernille)
Cykelrazzia: Der skal sættes sedler på cykler. og hænges opslag op. Hvem vil stå for dette?

Havedag i september:
Der skal indhentes mindst ét tilbud mere på plankeværkindsættelse (Pernille)

5. Sommerens driftsopgaver
Hække: Vi har jo taget imod Lars og Sørens tilbud om at klippe hække. 

Der skal gives et par flasker vin til Lars og Søren på havedagen
Græs: Hvis det bliver et problem med græsslåning, må vi finde en løsning.
Storskrald: Marie fra SPP 3 & SPG 42 har tilbudt at hjælpe med opgaver i gården. 

Vi spørger Marie, om hun vil være tovholder på tømning af storskraldsrum (Pernille)

6. Nedsættelse af havegruppe og evt vedligeholdelsesgruppe
Havegruppe: Eva og Pernille. Andre som vil være med?
Vedligeholdelsesgruppe; Eskild og Jan Frederik. Andre?

7. Gæster i gården
Henvendelse fra beboer: Hvordan kan man sikre sig mod, at der er flere hold, som har tænkt sig at 
bruge mange borde og stole på samme dag? 

Bestyrelsens holdning:
• Det er hyggeligt, at haven bruges, når folk holder familiekomsammen, børnefødselsdag, 

barnedåb mv.
• Folk kan ikke påregne, at de kan benytte mange borde/stole/bænke. De er velkomne til at bruge 

møbler, som ikke bruges af andre beboere, men vil man være helt sikker på at der er nok, må 
man selv medbringe møbler. Evt leje noget.

• Folk kan ikke påregne, at de er de eneste, som bruger haven til at have gæster i.



• Vi vil ikke holde styr på, om der er borde/stole nok til dem, der planlægger at bruge haven
• Hvis folk sender en mail et stykke tid i forvejen, vil vi tilbyde at lægge information på 

hjemmesiden om, hvilke datoer, der er planlagt større opbud af gæster i haven. Men altså: Det 
bliver ikke et reservationssystem, og der vil ikke blive forbud mod flere hold gæster samtidig.

Der skal laves et opslag om informationen på hjemmesiden (Pernille)

8. Overnatning i skuret
Henvendelse fra beboer: Det er observeret, at der er folk, som overnatter i skuret. Hvad vil 
bestyrelsen gøre for at undgå dette?
(Emnet blev også drøftet på møde i april)

Bestyrelsens holdning:
• Det er sandsynligvis hjemløse, som overnatter i skuret, når der er noget at sove på. Overnatning 

er observeret i to omgange - første gang, da der var to springmadrasser i skuret og denne gang, 
hvor der var smidt en tyk rullemadras ud. Det anses indtil videre ikke for at være et egentligt 
problem, og vi vil derfor ikke gøre noget derved. Hvis man skal forhindre, at folk overnatter i 
skuret, vil det kræve, at skuret aflåses, hvilket anses for at være til unødig gene for gårdens 
beboere.

9. Graffiti - skal vi med i kommunens ordning?
Det graffiti, som er på plankeværket pt, bliver malet over til sommer. Vi tilmelder os stadig ikke 
kommunens ordning. 

10. Eventuelt
◦ Gul plasticboks

Jan Frederik undersøger, hvad den bruges til, og om den kan stå et andet sted

◦ Forbud mod brede køretøjer i cykelskure
Henvendelse fra beboer: "Der er ikke for meget plads i cykelskurene, og det er derfor 
anstødeligt, når pladsen bruges til ekstrabrede køretøjer - knallerter, scootere, long-johns, 
christianiacykler etc. Foreslår, at brede køretøjer bortvises fra cykelskurene og henvises til 
gadearealerne - fx langs kirken".

Bestyrelsens holdning:
• Problematisk at forbyde nogle typer af køretøjer at stå under tag
• Der er ikke stemning for helt at forbyde visse cykeltyper i gården, så disse vil, i fald de ikke 

må stå i skure, blot fylde på fliser eller plæner
• Man kan eventuelt forbyde motoriserede køretøjer, men problemet er ikke stort nok til, at vi 

vil gøre noget ved det her og nu

Datoer
Søndag 10. juni: Havedag med cykelrazzia
Søndag 9. september: Havedag med maling af plankeværket

10. maj 2012
Pernille Stadel


