
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 6. juni 2013

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

Fraværende: Ane Katrine og Aldona.

1. Referat af generalforsamling 24.04.2013
Referat godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen
Siden generalforsamlingen i april har GG 35/SPP 9 og SPP 5-7 udpeget hhv Aldona og Mette som 
repræsentant. I Gernersgade 39 er Pernille og Jeppe valgt til gårdlaugsbestyrelsen.

Tak for indsatsen til Anna og Eva, som dermed forlader bestyrelsen. Det er dejligt, at Eva har sagt ja 
til at forsætte i beplantningsgruppen. Vi håber også, at Eva til efteråret får overskud til at gå videre 
med sagen om inddragelse af offentlig vej til cykelparkering.

Velkommen til Jeppe, Aldona og Mette!

Den nye bestyrelse består af:
KPG 70 & GG 41: Jørgen Jensen og Ane Katrine Danielsen (suppleant) 
KPG 74: Jan Frederik Hansen
KPG 76 & GG 45: Eskild Linde Nielsen
GG 39: Pernille Stadel og Jeppe Mørch Sørensen (suppleant)
GG 35 & SPP 9: Aldona Schiffmann
SPP 5-7: Mette Fischer Bach
SPP 3 & SPG 42: Lars Wallenberg

Lars Wallenberg er kasserer og Pernille Stadel formand.

3. Opfølgning på to-do
• Forsikring af skure: Andelsforeningen KPG 76 & GG 45 giver besked i løbet af sommeren
• Ladcykel-ringe: Jan Frederik har ikke fundet ringe, som er gode nok
• Indhold af nuværende forsikringer: Jan Frederik er i gang med at undersøge, om gårdlauget er 

overforsikret. 

4. Opfølgning på havedag april 2013
 Dagen gik godt, men det blev på mødet drøftet, hvordan vi kan få flere folk til at møde op på 

havedagene. Nogle af gårdlaugets ejere er så godt som aldrig repræsenterede på havedagene. Det 
er unfair over for de beboere, som møder op næsten hver gang, og nogle er også begyndt at tale 
om 'Tordenskjolds soldater'. 

Man hører ind i mellem fra beboere, som ikke deltager, at 'de har før i tiden gjort en masse i gården', 
men græs, hække og træer vokser jo hvert år, og skure og plankeværk forfalder, hvis de ikke bliver 
vedligeholdt. Så det kræver en indsats hver eneste år man bor her - med mindre man vil betale for 
at bestyrelsen ansætter folk til at klippe hæk og male.

Der blev diskuteret forskellige måder at tilgå udfordringen på, og den model, der umiddelbart var 
mest stemning for var, at hver gårdlaugsejer (hus) må betale sig fra det, hvis de ikke stiller med folk 
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på havedagene.  

På næste møde fortsætte vi drøftelsen af fremmøde-problematikken. Her skla vi også evaluere 
fremmødet på havedagen i den kommende weekend. Der er denne gang delt sedler ud til samtlige 
lejligheder, og der hænger opslag i opgangene. Om et sådant tiltag bevirker, at folk faktisk dukker op 
og vi dermed undgår at indføre et bødesystem, skal vurderes.

Det blev besluttet, at vi skal forsøge os med at sende havedagsinvitationer til beboerne pr mail. 
(Disse e-mails skal sendes således, at beboerne e-mail adresser ikke kan ses af andre modtagere.)

Alle sender om muligt liste med e-mail adresser til Pernille

5. Status på havemøbler
Vi har fået 3 nye borde og 8 nye stole. For 14 dage siden blev disse brændemærket og oliebehandlet 
af  Jeppe, Eskild og Pernille, og møblerne blev derefter taget i brug. I starten af juli ankommer de 
sidste 4 stole, som vi har bestilt.

En del af de gamle havemøbler trænger til en kærlig hånd. Et enkelt bord gik for nyligt så meget i 
stykker, at det blev kasseret.

Eskild og Jeppe danner sig et overblik over, hvor meget vi har i alt og hvor meget af dette, 
der bør hhv sættes i stand/smides ud
Eskild køber ind til de reparationer, der skal laves

6. Fælles aktiviteter
Der er kommet forslag om fælles aktiviteter fra et par beboere

Fælles grillaftner for alle
Det blev besluttet, at gårdlaugsbestyrelsen skal invitere til en grillaften i løbet af sommeren. Folk 
skal medbringe både mad og drikke selv. Bestyrelsen står for optænding i grill.

Pernille sender forslag til datoer

Havefest for alle
Bestyrelsen synes, at det er en god ide med en fest. Det blev besluttet, at vi først afprøver 
interessen for socialt samvær af med en eller flere grillaftener.

Petanquebane
Bestyrelsen synes, at det vil være fint med en petanquebane, men der skal konkret forslag til 
placering, pris for anlæggelse mv, før man kan gå videre med ideen.

Jan Frederik undersøger, hvilke belægning, der er velegnede, og hvad disse kræver af 
vedligehold mv

Det blev i relation til dette punkt besluttet, at indkøbe følgende, som skal være tilgængeligt for alle 
beboere:
• Et kongespil
• Et sæt stangtennis
• Et kroketspil
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7. Planlægning af kommende havedag
Indkaldelse
Det blev besluttet at hænge en reminder om dagen op på hoved- og bagtrappe i alle opgange.

Pernille laver opslag og skriver ud
Jeppe hænger op

Opgaver
Der skal luges langs plankeværket, inden dette males. 

Hvis Jeppe får tid, går han i gang med dette, inden havedagen starter lørdag

Den vigtigste opgave i weekenden er maling af plankeværket, men der skal også være andre 
opgaver at gå i krig med. 

Pernille laver en mappe med opgaver

Forplejning lørdag
Pernille medbringer lagkager og te
Pernille sørger for sodavand og rødvin
Jan Frederik medbringer kaffe
Jan Frederik undersøger i løbet af dagen, hvor mange børn hhv voksne, vi bliver til pizza

Forplejning søndag
Pernille sender indkøbsliste til Mette i løbet af lørdagen, når vi har et bud på, hvor mange vi 
bliver
Mette køber ind til morgenmad
Jeppe og Jan Frederik medbringer kaffe. Pernille te.

Bliver der brug for frokost, går vi i Netto

8. Datoer for kommende have- og lugedag
Der blev ikke fastlagt nogle datoer, men det blev besluttet
• At der skal være en havedag i sensommeren
• At vi holder fast i æbleskiver og gløgg den 1. søndag i advent, men at dette nok ikke skal være 

en arbejdsdag
• At vi næste forår skal forsøge os med faste lugedage, hvor man luger 1-2 timer og derefter 

drikker en kop kaffe og går hver til sit.

9. Nyt fra beplantningsgruppen
Ingen fra gruppen var til stede.
Jeppe bliver nyt medlem i gruppen. 

Pernille kontakter Lars og hører, om han vil sørge for at indkalde gruppen til møde, så der kan 
komme gang arbejdet med at udarbejde en langtidsplan for havens træer

10. Diverse
• Informationsmappe

Jeppe vil gerne låne mappen med informationer fra dengang gården blev anlagt. Henrik har en af 
disse mapper, og Jeppe kontakter ham

• Græsslåning
De sidste år har Søren slået græsset i gården. I år vil han gerne skrue lidt ned, og vi mangler 
dermed nogle til at slå græsset i godt halvdelen af gården. 
Det blev besluttet, at husene på skift må sørge for græsslåningen denne sommer. På et kommende 
møde må vi drøfte græsslåning i 2014 og frem - sammen med de øvrige opgaver, der skal løses i 
gården (jf punkt 4).

Pernille laver en plan og sender til bestyrelsesmedlemmerne, som sørger for videreformidling.
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• Cykelstativ
Det blev besluttet, at cykelstativet i skuret ved storskraldsrummet skal fjernes på en af de 
kommende arbejdsdage - med mindre der kommer protester fra brugerne af cykelskuret. Vi hænger 
information op i skuret, når havedagen ligger fast.

• Velkomstpjece
Det blev besluttet, at vi skal laves en pjece, som fortæller om gården. Der er muligvis beboere, som 
tror, at de over huslejen betaler for at gården holdes ved lige. Og den anden vej rundt. Ofte går der 
lang tid, før man som ny beboer finder ud af, at møbler og haveredskaber er fælles. 
Der fandtes engang en sådan pjece - vi vil tage udgangspunkt i den og føre den up-to-date. Skal 
uddeles til alle lejligheder, og det er idéen, at den derefter skal bruges som 'velkomst' til nye 
beboere. 

Pernille fremskaffer den gamle pjece til næste møde

Datoer
Lørdag den 8. juni og søndag den 9. juni 2013: Havedag  

9. juni 2013
Pernille Stadel
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