
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 16. september 2012

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

Vi ønskede velkommen til Mariam Nur, som er ny repræsentant for KPG 70 & GG 41.

1. Referat af møde fra 15.8.2012
Referat godkendt

2. Opfølgning på havedagen
Dagen gik godt, og der blev lavet nogle meget gode ting. Vi var ikke så mange, der deltog, men det 
skyldes måske den lidt bløde opfordring på opslag i opgangene.

3. Ny plan for maling af plankeværk
I følge en malermester er forudsætningen for, at der kan males, minimum tre døgns tørvejr, hvor 
temperaturen ikke når under 10 grader.

Det blev besluttet, at hvis der kommer en tør periode her i efteråret, vil vi med kort varsel indkalde 
til maledage. Måske må projektet spredes over flere weekender. Vi starter med de nye brædder, men 
disse kan i følge malermester i øvrigt sagtens stå ubehandlede indtil foråret, hvis det ikke lykkes at 
få dem malet inden vinteren.

Pernille indkalder, hvis vejret arter sig

4. Opfølgning møde med ladcykelejere
Jan Frederik havde på mødet med ladcykelejerne forelagt vores forslag om at etablere en p-plads, 
hvor ladcyklerne kan låses fast bag det ene cykelskur på 'tørrepladsen'. Denne idé blev vel 
modtaget. Cykelfolkene ville gerne have en overdækning, men var forstående overfor, at dette 
muligvis ikke lader sig realisere.

Det blev på dagens møde besluttet, at vi går videre med projektet:
◦ De rådne brædder på bagsiden af skuret skal skiftes senest på havedag i foråret
◦ Der skal på de nye brædder etableres ringe, som cyklerne kan låses fast i
◦ Bevoksningen på skuret skal holdes nede, så det ikke generer brugerne af cykelparkeringen. Skal 

dog ikke helt fjernes, da det er fint med det grønne, som vokser ind i skuret
◦ Der skal sættes et skilt op, som fortæller, at pladsen er forbeholdt ladcykler
◦ Mulighederne for en overdækning skal undersøges. Kan en overdækning etableres, så det ser ok 

ud, og så det fungerer i forhold til regnvand og sne? Hvad vil løsningen i så fald koste?

Jan Frederik udtænker befæstigelsen af ringene
Eva laver et skilt
Jan Frederik og Pernille planlægger, hvornår udskiftning af brædder skal ske
Jan Frederik, Lars og Eva undersøger muligheder og økonomi vedr en eventuel 
overdækning. Anbefaling fra gruppen skal forligge, så bestyrelse tage stilling til eventuelle 
forslag inden det foreløbige budget for 2014 skal udfærdiges

5. Udgang fra stuelejlighed til gården
Vi har fået en henvendelse fra nogle beboere, som ønsker en udgang til gården fra deres 
stuelejlighed. Vi blev ikke færdige med vores snak, og det blev besluttet, at den videre drøftelse 
bliver taget pr mail.



6. Grænsen mellem det private og det fælles
Udsat til et kommende møde.

7. Eventuelt
◦ Gårdlauget har fået en mindre pavillon foræret af nogle beboere fra GG 39. 
◦ Flere beboere fra KPG 76/GG 45 har udtrykt ønske om, at gårdlauget betaler sig fra nogle af 

opgaverne i haven. Der blev drøfte fordele og ulemper herved. Der er pt ikke budget til en fast 
hjælp. Da der ikke forligger et konkret forslag, blev der ikke taget nogle beslutninger.

Datoer
Onsdag 24. oktober kl. 19: Bestyrelsesmøde

16. september 2012
Pernille Stadel


