
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 28. 
august 2014

KPG 70 & 41: Jørgen
KPG 74: Ingen
KPG 76 & GG 45: Eskild
GG 39: Jeppe og Inge
GG 35 & SSP 9: Ingen
SPP: 5-7: Ingen
SPP 3 & SPG 42: Lars afbud

1. Referat af møde 06.03.2014
Referat godkendt

2. Budget
Budgettet ser ud til at holde og vurderingen er, at vi ligger under, hvad der 
er budgetteret. Afventer regnskab og redegørelse fra kasseren (Lars), idet 
han meldte afbud. Inge aftaler et møde med Lars.
Lars er indtil videre kassere og regnskabsfører. Gert overtager evt. fra 1/1-
15.
Gert ønsker ikke at revidere regnskabet for 2013, så der skal findes en 
revisor.

3. To-do-liste
Forsikring af skure er blevet tegnet.

Festtelt: Eskild er tovholder.

Cykelparkering på vejen: Afventer svar fra Lars ang. Brev til kommunen.

Flismaskine: Jeppe har slebet og repareret flismaskinen. Jeppe vil sørge for, 
at der kommer en ny afbryder på.

Skilt med ’Privat gård’ er ikke fundet – vi leder videre.

4. Havemøbler
Det er planen, at havemøblerne skal opbevares i hjørnet ved legehuset op 
ad cykelskuret. Inge køber presenninger til overdækning af møblerne.

5. Storskraldsrum
Jeppe laver bedre skiltning og Jørgen laminerer skilte.

6. Grill
Havegrillen vil blive opbevaret i Jørgens kælder

7. Gårdfest
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Gårdfest udsættes indtil videre. Eskild er tovholder, jf. pkt. 3.
8. Havedage

Fremover vil det være første weekend i september og oktober samt anden 
weekend i april og maj.

9. Eventuelt
Hunde og katte i gården: Klager fra beboer over hunde og katte i gården 
blev drøftet, og bestyrelsen opfordrer til, at ejere viser hensyn. Bestyrelsen 
vil sørge for, at der opsættes skilte om ingen luftning af hude i gården på 
låger mod Sankt Pauls Gade.

Låse på havelåger: Efter ønske fra en beboer om lås på lågerne, har 
bestyrelsen drøftet dette, og der var enighed om, at der indtil videre ikke 
sættes låse op.

Datoer
Havedag: søndag d. 5. oktober 2014, kl. 13-15
Jul: Juletræet tændes og der serveres glögg og æbleskiver søndag, d. 30. 
november 2014, kl. 16

28. august 2014
Inge Hounsgaard
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