
Gårdlaug, bestyrelsesreferat, TIR 22/3-2016

Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug
Bestyrelsesmøde TIR 22/3-2016 hos Vibeke

Repræsentation af gårdlaugets medlemmer:
• KPG76/GG45 - ikke repræsenteret -
• GG35/SPP9 Aldona
• GG39 Gert (kasserer, ref)
• KPG74 Jan Frederik (formand), Hans Christian
• KPG70/GG41 - ikke repræsenteret -
• SPP5-7 Vibeke
• SPP3/SPG42 - ikke repræsenteret -

Referat

Emne / opgave Beslutning

1) Den kommende ordinære 
generalforsamling

Med henblik på at få udsendt indkaldelse i tide flyttes datoen. 
Generalforsamling bliver
ONS 27/4-2016

Stedet for afholdelse af GF skal besluttes. Vibeke undersøger 
om vi kan låne lokaler i kirken. Jan Frederik beslutter tid 
og sted.

Gert minder om, at bestyrelsen på GF bør kunne foreslå en 
revisor for 2016.

2) Næste bestyrelsesmøde Jan Frederik indkalder til næste bestyrelsesmøde, som bliver
TIR 19/4-2016

3) De kommende havedage Man konsulterede tidligere referater og fastlagde på dette 
grundlag de to førstkommende havedage:
- 2. weekend i april: SØN 10/4-2016
- 2. weekend i maj: SØN 8/5-2016

Vibeke og Jan Frederik vil sammen planlægge, hvilke 
arbejder, der skal udføres. På det grundlag skal det sikres, 
at de nødvendige materialer og værktøjer er til rådighed på
dagen.

Vibeke udformer i samarbejde med Jan Frederik opslag, som 
hænges op i alle opgangene senest 14 dage før havedag.

Jan Frederik opfordrer til at gårdlauget og dets aktiviteter 
omtales på ejendommenes beboermøder.
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4) Fremmøde på havedage Der udspandt sig en længere diskussion om, hvordan man 
sikrer et ordentligt fremmøde på havedage. På mødet i 
ejerkredsen i oktober 2015 blev dette emne også 
indgående diskuteret, jf referatet herfra. En tilkendegivelse
fra det møde var en forventning om til havedage at kunne 
stille med 2 deltagere pr opgang - dvs ca 24 deltagere.

Med udgangspunkt i ønsket om at tilvejebringe et økonomisk 
incitament for fremmøde drøftede man forskellige 
modeller. Diskussionen mundede ud i at man ville se på 
mulighederne for at anvende en bonus-ordning således, at 
gårdlaugskontingentet blev nedsat for de ejendomme, hvis 
beboere deltager i havedagene. Denne model er baseret på 
en generel hævelse af kontingentet, som tager hensyn til 
denne bonusordning.

Gert vil komme med et udkast, som evt. kan danne grundlag 
for  forslag på generalforsamlingen.

5) Bestyrelsens infrastruktur I forbindelse med bestyrelsesmødet var der en del uklarhed 
om tid og sted. For at undgå fremtidige 
kommunikationsproblemer vil Jan Frederik komplettere og 
genudsende telefonlisten, således at den omfatter samtlige 
gårdlaugets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6) Evt. Intet.
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http://vores-have.dk/dokumenter/20151021_andet%20M%C3%B8de%20i%20ejerkredsen.pdf
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