
Referat af møde i gårdlaugsbestyrelsen d. 25. maj 
2015

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

1. Referat af møde 02.10.2014
Referat godkendt

2. Årsregnskab
Bestyrelsen har modtaget årsregnskabet for 2014, og Inge vil finde person, 
som kan revidere. Evt. Christian i KPG. 74.

3. Budget
Budget for 2015 vil blive opdateret, så snart bestyrelsen har modtaget 
regnskabsfiler fra Lars. Inge mailer til Lars desangående.

4. Kasserer
Gert (GG39) skal overtage regnskab + kasserer-funktion fra 1/1-15. Inge 
kontakter Lars, idet hun kun har modtaget regnskab for 2014, således at 
bankkort samt regnskab fra 1/1-15 - overdragelsestidspunktet til Inge og 
Gert kan ske snarest muligt. 

5. Generalforsamling
Inge indkalder til generalforsamling, som er sat til 15/6, kl. 19:30 i gården.

6. Gartner
Der har været gartner i februar og beskære æbletræ, kirsebærtræ. Fældet 
et akacietræ ved ’Pilehuset’ og rodfræset, fjernet og rodfræset akacietræ, 
der væltede i stormen. Fældet midterste akacietræ i Skt. Pauls Gade. Skåret 
buske tilbage i hjørnet bag cykelskuret ved sandkasse.

7. Beplantningsgruppen
Inge indkalder til møde, så beplantningsplanen kan blive opdateret, bl.a. 
med hensyn til evt. fældning af store træer og plantning af nye mindre 
træer – evt. frugttræer?

8. Havedagen 7/6 (Jørgen og Jeppe tovholder)
Oliering af havemøbler (olien står i Lars’ kælder)
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Feje cykelskure og stier
Klippe buske tilbage. Syren og jasmin i hjørnet ved 
cykelskur/sandkasse må ikke klippes mere. Gartner har klippet dem
ned og resten skal stå som safttrækkere.
Opretning af fliser diverse steder (sand/grus Jørgen og Jan Frederik)
Renovering af havelåge (Jeppe indkøber træ) (Inge sørger for rød maling)
Inge indkøber rose til Skt. Pauls Gade

Havedage i efteråret 2015 bliver:
13. september og 4. oktober.

9. Grillaften
Den 4. september tændes der op i grillen, som vil være klar kl. 18.
Opslag: Inge

10.  Altaner
Altaner og design blev diskuteret, da flere beboer har udtrykt bekymring 
over størrelsen af altaner samt design. GG 39 vil skrive til kommunen ang. 
høringsret i forhold til naboer, bl.a. i relation til længden af altanen og 
afstanden til naboen. 

25. maj 2015
/Inge Hounsgaard
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