
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 5. november 2013

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

1. Referat af møde 22.08.2013
Referat godkendt

2. Opfølgning på to-do
• Forsikring af skure: Vi har fået et tilbud om en gårdlaugsforsikring inkl forsikring af skurene. Det 

er Andelsforeningen KPG 76 & GG 45, som har formidlet kontakt til deres forsikringsselskab. Vi er 
umiddelbart interesserede men skal have undersøgt nogle detaljer - herunder om vi kan få 
forsikringen yderligere udvidet, således at gårdlaugets nuværende forsikringer kan opsiges.

Pernille kontakter andelsforeningen

• Ladcykelpladsen: Jan Frederik har skaffet og opsat en kraftig kæde, som cyklerne kan låses fast 
i. En kæde som ikke er nem at klippe over! Skiltet er sat op, og der gøres ikke mere ved pladsen 
i denne omgang. 

• Indhentning af e-mail adresser fra beboere.
Alle gør et sidste forsøg på at skaffe email adresser 

• Kontakt til Elvir om gammel knallert
Lars spørger Elvir

3. Nyt fra beplantningsgruppen
Beplantningsgruppen har lavet en plan over havens træer + et tilhørende dokument med billeder og 
beskrivelser af alle træer. 

Gruppen har haft et møde, hvor alle træer blev drøftet og efterfølgende har gruppen haft besøg af 
en gartner, som gennemgik haven og kom med råd og ideer. Man afventer nu forslag & tilbud fra 
gartneren. Løbende hermed er beplantningsgruppen i kontakt med forskellige 
andels-/beboerforeninger vedr. konkrete træer. Når gruppen har et samlet forslag, vil dette blive 
forelagt gårdlaugsbestyrelsen. 

4. Det væltede træ 
Træet som væltede i stormen i okt 2013 bliver i disse dag fjernet uden beregning af Kenny, som vil 
dreje noget af træet.

5. Plan for snerydning
Punktet blev overset på mødet.
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6. Planlægning af første søndag i advent
Lars køber et træ inden den 1. december 2013
Pernille og Gert står for gløgg og æbleskiver
Pernille skriver opslag
Jeppe hænger opslag op

7. Fest til sommer 
Det blev besluttet, at vi skal arrangere en fest til sommer. 
• Folk skal selv medbringe mad - vi stiller en stor grill op
• Der skal være mulighed for at danse. Pris for et enkelt telt med gulv skal undersøges.
• Eskilds forening har et telt, hvor man kan sidde ca 30 personer
• Lars har ca 20 pavilloner, som han gerne vil af med. G årdlauget kan overtage (nogle af) disse, 

hvis vi kan finde et sted at opbevare dem
• Som udgangspunkt skal festen økonomisk hvile i sig selv ved salg af øl og vand

Pernille undersøger pris på telt med trægulv

8. Eventuelt
- Vi mangler stadig plads til cykelparkering

Lars laver forslag til kommunen om inddragelse af p-pladser til cykelparkering uden for 
gården 

- Gårdlauget har købt en flismaskine men mangler et sted at opbevare den. 
Eskild undersøger, om der er plads i deres kælder

- Skiltet med 'Privat gård' blev pillet ned, da plankeværket blev renoveret. Er aldrig kommer op igen.
Pernille undersøger, hvor skiltet er

- Er det muligt at gårdlauget kan få hjælp til buske og græsslåning under nyttejobsordningen?
Jan Frederik undersøger, hvad der er af muligheder  

Kommende arrangementer

Juletræet tændes - søndag den 1. december 2013 kl 13
Lugning og kaffe - første søndag i april, maj og juni kl 13-15
Generalforsamling - onsdag den 30. april 2014 kl 20
Havedag - søndag den 15. juni 2014 kl 13

5. november 2013
Pernille Stadel
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