
Gårdlaug, bestyrelsesmøde, TIR 19/4-2016

Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug

Bestyrelsesmøde TIR 19/4-2016 hos Jan 
Frederik

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

Referat

Emne /opgave Beslutning
1) Opdatering af 
bestyrelsesmedlemmernes 
ansvarsområder

Jan Frederik opdaterede listen.

2) Årsberetning til GF Der var enighed om, at en mundtlig 
årsberetning til generalforsamlingen er 
tilstrækkelig.

3) Genfremlæggelse og godkendelse af 
regnskab for 2014 (tidl. forkastet)

Gert redegjorde for regnskabet. Med 
hensyn til regnskabets note 2 
vedrørende indkøbt havemøbel til 
SPP3/SPG42 undersøger Inge og Jan 
Frederik, om hvorvidt der foreligger 
godkendelse fra bestyrelsen til dette, 
idet det i så fald skulle fremgå af et 
bestyrelsesmødereferat.

4) Forelæggelse og godkendelse af 
regnskab for 2015

Gert redegjorde for regnskabet.
Man blev enige om, at restancer 
fremover skal opkræves i starten af året.

5) Forslag om ny kontingentstruktur Udgår

6) Fastsættelse af kontingent for 2015 og
2016 samt drøftelse af udgifter til 
beplantning, fest, mm.

Fejl at der står 2015.
Der er enighed om en stigning på 3,5% 
for 2016 og 2017, så der er penge til lidt 
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større arbejder i haven, som fx nye træer
og lægning af fliser mm.
Gert laver et udkast til revideret 
vedligeholdelsesplan, og 
Beplantningsgruppen udarbejder forslag 
til ny beplantning, herunder træer.
Inge indkalder beplantningsgruppen 
(består pt. af Eva, Pernille, Aldona, Lars, 
Inge) og inviterer Carlos til at blive 
medlem af gruppen.

7) Indkomne forslag Vibeke har 2 forslag – henholdsvis en 
udflugt til Sanderumgård på Fyn og en 
keramikdag i haven.  Da der ikke 
foreligger en konkret plan, kan de ikke 
medtages på generalforsamlingen. 
Forslagene tages op på et 
bestyrelsesmøde, og Vibeke vil maile 
forslagene til repræsentanterne, som kan
videreformidle til deres respektive 
foreninger for at se om der er interesse 
herfor.

8) Eventuelt Da pileflethegn v. KPG70 blev fjernet til 
havedag, blev det aftalt, at KPG70 ville 
give bestyrelsen besked om ønsker til et 
nyt hegn – pileflet eller bøgehæk. 
Bestyrelsen har intet hørt, så Inge vil 
kontakte Carlos herom.

Bestyrelsen vil til GF foreslå, at der 
nedsættes en festkomité, som kan 
planlægge en jubilæumsfest til august.

Jan Frederik har fået en henvendelse fra 
et medlem, som er bekymret over 
manglende sikkerhedsudstyr i 
forbindelse med klipning af lindetræerne.
Jan Frederik vil tale med Søren/SPP3 
herom.

Der var forslag om at sætte flere 
fuglekasser op for at ’holde’ på de små 
fugle. Hvis nogen vil sætte dem op, 
refunderer bestyrelsen den 
dokumenterede udgift.

Vibeke foreslog, at man starter et 
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spisefællesskab i haven. Bestyrelsen vil 
forsøge at planlægge dette i månederne 
maj-august.

Vibeke foreslog muligheden for at have 
hængekøjer i haven. Dog er det lidt 
vanskeligt, da træerne står lagt fra 
hinanden. 
Bestyrelsen/beplantningsgruppen vil 
arbejde videre med ideen og Vibeke vil 
finde billedmateriale til inspiration.

Jan Frederik mindede om, at 
Generalforsamlingen finder sted SSP3, 
kld.
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