
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 20. februar 2013

KPG 70 & GG 41: Ane og Jørgen 
KPG 74: Jan Frederik
KPG 76 & GG 45: Eskild
GG 39: Pernille 
GG 35 & SPP 9: Anna
SPP 5-7: Lea under punkt 7
SPP 3 & SPG 42: Lars

1. Referat af møde fra 24.10.2012
Referat godkendt

2. Opfølgning på to-do
• Forsikring af skure (Eskild):

Eskild rykker sin bestyrelsen for et svar
Pernille finder ordlyden af de forsikringer, gårdlauget har, og sender rundt

• Kontakt til katteejere (Anna): Anna har talt med den kattejer, hun skulle kontakte.
• Kontakt kommunen vedr cykelparkering på vejen (Eva): Eva er i dialog med kommunen. Punktet 

sættes på næste møde, da Eva ikke var tilstede i dag.
• Ladcykelpladsen (Jan Frederik): Det har været svært at finde velegnede ringe - Jan Frederik 

søger videre. Bør etableres på næste havedag.
• Lås på skuret (Pernille): Lås er etableret og systemet ser ud til at fungere godt
• Vintercykelrazzia (Pernille): Er gennemført. Der blev indsamlet 5-7 cykler.
• 'Opslagstavle' på hjemmesiden (Pernille): Ikke lavet endnu.

3. Planlægning af generalforsamling
Det blev besluttet, at dato for generalforsamlingen bliver onsdag den 24. april 2013 kl. 19. De faste 
dagsordenspunkter kan evt suppleres med nyt fra arbejdsgrupperne.

Jørgen undersøger, om vi kan låne et fælleslokale af deres administrator
Lars, Eskild og Pernille mødes og reviderer 16-års planen: Er der poster, som ser ud til at være 
under-/overestimeret eller evt glemt? På grundlag heraf laves et forslag til det endelige budget 
for 2013 og foreløbigt budget for 2014.  
Pernille indkalder til møde, hvor budgetforslag drøftes og færdiggøres til generalforsamling
Ane laver indkaldelse, når vi har fået sted og agenda på plads 

4. Udlæg for gårdlauget
Hvis arbejdsgrupper eller medlemmer af bestyrelsen på gårdlauget vegne skal betale beløb, som er større 
end de har mulighed for at lægge ud, kan de kontakte Lars, som vil sørge for at hæve kontakter.  

5. Affald 
Affaldet sorteres ikke godt nok. Følgende initiativer blev vedtaget:

• Der skal som forsøg opsættes et stativ med klare plastsække i skuret. Ledsages en tekst, som 
forklare, at småting skal samles sammen i plastsække, for at kunne afleveres i skuret.

Der blev ikke sat navn på opgaven.
• Ane vil overveje, om hun kan/vil lave en flyer, som skal omdeles til alle beboere

Pernille sender materiale til inspiration til Ane
• Vi skal forsøge at få lavet aftalen om, så vi får afhentet storskrald onsdage i stedet for tirsdage 

Pernille kontakter kommunen

6. Havedage i foråret
Det blev besluttet at afholde to havedage:

• Lørdag den 13. april:  Almindelig havedag
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◦ Opgave med beskæring af buske skal på. Beplantningsgruppen kommer med et forslag til, hvilke 
buske der skal beskæres og finder vejledninger på nettet, som vi kan udleverer til folk på 
havedagen

◦ Opgave med udskiftning af brædder bag storskraldsrummet/cykelskur skal på
◦ Opgave med fastgørelse af ringe til ladcyklerne skal på
◦ På indkaldelse bør opfordres til, at folk medbringer haveredskaber - fx grensakse

Ane laver et opslag 

• Lørdag den 25. maj: Maling af plankeværk

7. Eventuelt
◦ Lars er godkendt at kommunen til at bestille cykelafhentning. Der er nu to ordninger - politiet og 

kommunen står for hver sin. I begge ordninger kommer herreløse cykler på auktion.

◦ De gamle tørrestativer blev uden held forsøgt solgt gennem Den Blå Avis. Blev derfor givet væk. 
Den nye ejer afleverede to flasker rødvin, som vil blive brugt som gaver.

◦ Bestyrelsen har modtaget et brev fra en af gårdlaugets ejere. Der klages over nogle bestemte 
katte i gården, som "laver lort i sandkassen, i legehuset, på græsplænen og andre steder i  
gårdhaven. Med hensyn til sandkassen og legehuset taler vi om 4-5 ”uheld” om ugen hele  
sommerhalvåret".

Man har henvendt sig til katteejeren, som lovede at sørge for at fjerne kattelorte, men dette 
synes ikke at blive efterlevet. Problemet ønskes derfor løst ved at "1) forbyde løse katte i  
gårdhaven og håndhæve forbuddet, alternativt at 2) installere fysiske barrierer, der forhindrer  
kattene i at lave lort i sandkassen og i legehuset".  

      
      Bestyrelsens holdning 

Vi har forståelse for problemet og synes også, at det er ulækkert og uhygiejnisk, at der 
ligger kattelort i sandkasse, legehus og på græsset.

Vi har ikke forståelse for, at den pågældende katteejer ikke overholder den aftale, som er 
indgået med gårdlauget og senere med afsenderen af brevet. Aftalen med gårdlauget blev 
netop lavet for at undgå et forbud mod løse katte i gården, hvilket Pernille pointerede 
overfor katteejeren i august 2012. 

Lea kontakter katteejeren 

        Det blev besluttet
◦ At der skal afsættes penge til at skifte al sandkassesandet ud 
◦ At der på havedagen skal forsøges lavet et sandkasselåg - dette forudsætter dog, at 

der er 'hænder' nok på havedagen til at opgaven kan blive løst
◦ At legehuset skal rengøres grundigt
◦ At sandet på 'den tomme grund' skal erstattes med fx jord
◦ Hvis ikke problemet bliver løst med ovenstående initiativer, må emnet tages op i 

bestyrelsen igen

(Emnet blev også drøftet på mødet i august 2012)

◦ Beplantningsgruppen består nu af Lars, Ane og  Eva. Vi håber, at også Carlos og Søren vil være 
med. Gruppen skal snart mødes, da der skal planlægges havedag i april. Desuden har gruppen 
stadig en opgave med at få lagt en plan for beskæring og udskiftning af både træer og buske.

Ane spørger Carlos 
Lars spørger Søren
Pernille sender e-mail adresser til Lars
Lars indkaldelser til møde i gruppen
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◦ Vi skal på næste møde drøfte en genoplivning af en gammel aftale i gårdlauget om 'Hvem-der-
har-ansvar-for-hvad'.

Jørgen tager den gamle oversigt med på næste møde

◦ Juletræet skal nedtages
Jørgen fjerner træet
Jørgen skaffer et dæksel til erstatning for det, som er forsvundet

◦ Kasserer mangler navn på repræsentant for den nye ejer af SPP 5-7
Lea sender navn og kontaktoplysninger til Lars

◦ Der skal laves en mail/telefonliste
Pernille retter til og sender rundt

◦ Det bør synliggøres, hvem der sidder i gårdlaugsbestyrelsen, så navne (og senere fotos) skal 
lægges på hjemmesiden.

Pernille sætter navne på hjemmesiden

Datoer
Lørdag den 13. april: Havedag  
Onsdag den 24. april: Generalforsamling kl. 19
Lørdag den 25. maj: Plankeværk males  

20. februar 2013
Pernille Stadel
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