
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 22. august 2013

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

1. Referat af generalforsamling 06.06.2013
Referat godkendt

2. Opfølgning på to-do
• Forsikring af skure: Andelsforeningen KPG 76 & GG 45 kan umiddelbart godt lave en supplerende 

forsikring. De skal have noget mere information, før forsikringsselskabet kan komme med et 
tilbud. 
Vi vil (hvis det er muligt) gerne have to priser - med og uden forsikring af vores maskiner.

Jeppe finder ud af, hvor mange m2 gården og skurene er
Pernille tager fotos af skure. Kan sendes med til forsikringsselskabet.

• Ladcykel-ringe: Jan Frederik leder stadig efter velegnede ringe

• Indhentning af e-mail adresser fra beboere: Bestyrelse GG39 skriver ud til huset med opfordring 
til at tilmelde sig nyhedsbrev.

Alle andre forsøger at få fat i mailinglister - eller opfordrer beboere til at tilmelde sig 
nyhedsbrev
Pernille sender udkast til et brev, som kan evt bruges

• Status på havemøbelsituationen: Jeppe har talt alt op, og der er meget. En del skal dog 
repareres og alt det gamle trænger til at blive slibet og få olie. Ét bord-bænkesæt skal kasseres. 
De resterende gamle ikke-bordebænkesæt skal kikkes efter på havedagen og forsøges sat i 
stand. Derefter har vi et overblik over, hvor meget vi evt mangler. 
På søndag modtager vi de fire sidste havestole, som er indkøbt i år men som forretningen ikke 
har kunne levere før nu.

• Spil til haven: Pernille har indkøbt et kongespil + 2 * stangtennis. Står i skur med 
græsslåmaskine og kan frit benyttes af alle bebeoere.

3. Opfølgning på haveweekend juni 2013
 Dagene gik godt - der var god stemning, og plankeværk mv blev flot - men fremmødet var igen 

meget skævt fordelt mellem husene - og samlet set kom der ikke så mange, som der er brug for, 
hvis vi uden professionel hjælp skal løfte alle de opgaver, som venter på at blive løst.

Efter en del snak om, hvad vi har af muligheder for at få flere til at møde op på havedagene, blev 
det erkendt, at bestyrelsen ikke orker at bruge meget mere pisk eller gulerod. Derfor blev det 
besluttet, at bestyrelsen skal arbejde på at gårdlauget fra og med 2014 betaler sig fra alt 
havearbejde (udover græsslåning) for at mindske den samlede opgavebyrde. Også selvom dette vil 
betyde en stigning i kontingentet. Emnet tages op på næste møde.
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4. Havedagen 22. september 2013
Opgaver til dagen blev fastlagt og det blev besluttet, at vi skal have en cykelrazzia i forbindelse med 
dagen. I et af cykelskurene står en knallert, som virker herreløs. Den kommer med i cykelrazzia.

Pernille hører Eskild, om han vil måle op og bestille brædder og søm til den løbende 
udskiftning af de rådne brædder på skure.
Pernille køber diverse andre materialer
Vi indkøber et lille lager af den grå træbeskyttelsesmaling, da den er på tilbud for tiden
Jørgen hører Elvir, om han kender til herreløs knallert, som engang stod i kælder ved GG41
Invitation: Ansvarlig blev ikke udpeget

5. Nyt fra beplantningsgruppen
Pernille har udsendt en oversigt over havens træer samt en plan over, hvor de er placeret. Gruppen 
forsøges samlet til møde inden havedagen.

6. Indkøb af flere havemøbler
Der tages ingen beslutninger om emnet, før vi kender status efter havedagen. Jf. punkt 2.

7. Grillaften for alle
Det blev besluttet, at vi laver en uformel grillaften for alle beboere fredag den 20. september 2013 kl 
18.30. Med uformel forstås, at folk ikke behøver at tilmelde sig. Bestyrelsen sørger for at der bliver 
tændt op i en fælles grill. Folk medtager selv mad, drikke og service.

Jørgen skaffer en stor grill
Jan Frederik indkøber grillkul - og hjælper gerne med optænding
Invitation: Ansvarlig ikke udpeget

8. Cykelstativer i de to cykelskure 
Det blev besluttet, at begge de to tilbageværende cykelstativer skal fjernes på et tidspunkt, når der 
er overskud dertil.

9. eventuelt
Intet

Datoer
Grillaften - fredag den 20. september 2013 kl. 18.30
Havedag - søndag den 22. september 2013 kl. 13  

22. august 2013
Pernille Stadel
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