
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 13. marts 2013

KPG 70 & GG 41: Ane  
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: Lars

1. Referat af møde fra 20.02.2013
Referat godkendt

2. Opfølgning på to-do
• Forsikring af skure: Eskild er ikke kommet videre i sagen
• Ladcykelfastspænding: Jan Frederik leder stadig efter velegnede ringe
• 'Opslagstavle' på hjemmesiden: Pernille har ikke tid foreløbig, og projektet udsættes derfor
• De nuværende forsikringer: Vi har fået policer tilsendt i papirudgave

Jan Frederik læser policer igennem og giver et resumé på næste møde
Jan Frederik skriver en kort tekst til hjemmesiden om forsikringerne

• Stativ til plastsække i skuret: Jan Frederik har fået indkredset et par muligheder. 
• Materiale til Ane: Pernille har sendt materialet

Ane går i tænkeboks - hvordan vil det være snarest at udbrede kendskabet til, hvordan man 
bruger affaldsbeholdere & storskraldsrummet

• Afhentning af storskrald onsdage: Pernille har aftalt med kommunen, at vi får afhentet storskrald 
onsdage i lige uger

• Kontakt med katteejer: Lea har talt med katteejer
• Gammel 'Hvem har ansvar for hvad' oversigt: Jørgen har fundet planen frem. Det blev besluttet, 

at plan skal genopfriskes og eventuelt justeres. Sættes på dagsordnen på et kommende møde.
• Juletræet nedtages: Jørgen har fjernet det.
• Nyt dæksel til hul i græsplænen: Jørgen har vist skaffet et dæksel
• Telefonliste: Manglende informationer blev samlet ind på mødet

Pernille sender ud til bestyrelsen
• Navne på bestyrelsen på hjemmesiden: Pernille har lagt navne på hjemmesiden 

http://vores-have.dk/bestyrelse.php

3. Forberedelse generalforsamling
 Lars har afsluttet regnskab for 2012 og sendt det til revision hos Gert.

Lars, Eskild og Pernille har gennemgået de faktiske udgifter for 2012 og på grundlag heraf lavet et 
forslag til, hvad der skal afsættes for de enkelte poster i 2013 - herunder de enkelte 
vedligeholdelsesposter. 

Der blev på mødet identificeret nogle flere udgifter og derefter besluttet et forslag til endeligt budget 
for 2013.

Pernille sender budgetforslag 2013 + opdateret 16 årsplan ud til bestyrelsen.  

Det blev vedtaget ,at forslag til foreløbigt budget for 2014 tager - hvad vedligeholdelsen angår  -  
udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen. De resterende poster bliver sat til samme niveau som 
budgetforslag for 2013.

Pernille sender forslag til foreløbigt budget for 2014 ud til bestyrelsen

Det blev besluttet at afholde generalforsamlingen i Nyboder Mindestue.
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Lars reserverer
Ane laver invitation, som kan hænges op i opgangene

4. Sandkasselåg
Det blev på mødet i februar besluttet, at der skal låg på sandkassen. Det er dog svært at forestille 
sig et låg, som er nemt at bruge i praksis. Det blev på mødet i dag besluttet, at vi i stedet vil forsøge 
os med en stolpe i et hjørne af sandkassen, hvorover man kan trække det nuværende net. Idéen er 
at få nettet løftet så meget, at kattene ikke kan træde det ned på sandet. Opgaven tages med på 
havedagen i april.

5. Havedag i april
Opgaver som er prioriteret:
• Hække klippes

Lars og Jan Frederik indkøber en ekstra hækkeklipper inden havedagen. Budget 2000 kr.
• Buske beskæres

Lars finder relevante vejledninger på nettet og medtager dem på havedagen
• Sand i sandkasse skiftes

SPP 3/SPG 42 fjerner det gamle sand seneste den 11. april. Jonas fra KPG 76/GG 45 bestiller 
nyt sand og sørger for at dette bliver fyldt i sandkassen

• Møre brædder på bagsiden af cykelskur ved storskrald skal udskiftes
Eskild og Jan Frederik måler op
Eskild bestiller brædder

• Ringe til fastgørelse af ladcykler etableres
Jan Frederik indkøber ringe

• Stakit langs tørrestativ renses for alger
• Rester af brombær fjernes
• Tørrestativ males
• Stolpe graves ned i sandkassen

Stolpe skal indkøbes - der blev ikke sat navn på 
• Legehus vaskes af
• Regnvandsbrønde renses
• Stativ til plastiksække opsættes i storskraldsrummet

Jan Frederik køber stativ
• Etablering af wires ved tørrestativ

Eskild køber wire mv

Pernille køber maling, algerens, snor, papirsække mv
Pernille laver opgavebeskrivelser (minus beskæring af buske)
Der skal laves en invitation - der blev ikke sat navn på
Forplejning - der blev ikke sat navn på

Opgaver efter havedagen
• Maling af stakit

Sættes på havedagen i maj
• Plantning af slyngplanter ved tørrestativ og pergola

Beplantningsgruppen indkøber og planter. Budget 900 kroner. 
• Nogle træer skal muligvis fældes/erstattes

Beplantningsgruppen sender et forslag ud til bestyrelsen
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6. Havemøbler
Der har forud for mødet været en vejledende afstemning om havemøbler. 
De forslag, som fik flest stemmer + et forslag som kom til efterfølgende, blev drøftet på mødet.
Det blev truffet beslutning om, at Lars og Pernille tager ud og kikker på Orlando borde og bænke + 
Oregon stole. Med mindre kvaliteten er meget ringe, indkøbes der 4 sæt bestående af 1 bord, 2 
bænke og 2 stole.
Begrundelse for valget: 
• Der er råd til 4 sæt + ekstra bænke
• Stole er lette
• Stole kan klappes sammen - dermed lettere at få plads til opmagasinering om vinteren
• Stole er gode at sidde i (et medlem af bestyrelsen 'kender dem') 

Lars og Pernille tager på udflugt
 

7. Inddragelse af vej til cykelparkering
Eva har kontaktet kommunen vedr muligheden for at inddrage noget vej til cykelparkering. Hun har 
fået et fyldestgørende svar. Kommunen beder om konkret ansøgning med tegninger, mål mv. 

Det  blev besluttet at gå videre med en egentlig ansøgning til kommunen.
Eva udformer i løbet af foråret et forslag, som hun sender ud til bestyrelsen. 

8. Eventuelt
• Bestyrelsen har modtaget et brev fra en beboer. Der klages over kattene i gården, som "(...) 

skider i sandkassen, tager småfuglene og gemmer sig bl.a. i cykelskurene, til stor irritation og 
forskrækkelse, for mig. Jeg kan simpelthen ikke med katte". Beboeren slutter  sit brev med "(...) 
Kan vi dog ikke få dem væk fra gården?"

Bestyrelsens holdning er stadig, at vi helst vil undgå at skulle forbyde katte i gården. Skal et 
forbud gennemføres, bør det besluttes på en generalforsamling. 

Med hensyn til kattenes efterladenskaber er der taget initiativer, der burde betyde, at generne 
mindskes betragteligt. At nogle folk ikke bryder sig/er bange for katte har vi forståelse for. Vi 
foreslår (seriøst), at man sprøjter vand efter kattene - f.eks. med en vandpistol - hvis man ikke 
bryder sig om, at de kommer tæt på. Når man har gjort det nogle gange, vil kattene 
sandsynligvis holde sig på afstand af 'vandsprøjteren'.  

Hvis et forbud mod katte i gården ønskes gennemført, bør beboeren sende et forslag til 
behandling på  generalforsamlingen.

      (Emnet blev også drøftet på mødet i august 2012 og i februar 2013) 

• Et medlem af bestyrelsen har flere gange oplevet at få stjålet dyrt herretøj fra tørresnorene.
Det blev besluttet
▪ At opsætte wires på stativet, som folk kan bruge til at låse deres tøj fast med (fx ved at 

trække wire gennem ærmer på t-shirts). Folk skal selv medbringe hængelås til formålet
▪ At sætte et opslag op ved tørrestativet for at advare brugerne af tørrestativet

Opslag skal laves - der blev ikke sat navn på 

Datoer
Lørdag den 13. april: Havedag  
Onsdag den 24. april: Generalforsamling kl. 19. Nyboder Mindestue.
Weekend den 25. og 26. maj: Plankeværk males  

13. marts 2013
Pernille Stadel
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