
Gårdlaug, bestyrelsesmøde, TIR 17/6-2016

Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug

Bestyrelsesmøde TIR 17/6-2016 hos Jan 
Frederik

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

Referat

Emne /opgave Beslutning

1) Referent Inge blev valgt som referent. Og indtil 
videre vil Gert og Inge skiftes til at tage 
referat.

2) Forslag fra Pernille (GG39) om 
kompostbeholder

Lars har mailet om bekymring for 
rotteproblemer.
Flere mente ikke, at der er noget behov 
for kompostering.
Gert mener ikke, at det i forslaget er 
sandsynliggjort, at der ikke vil opstå et 
rotteproblem.
Jan Frederik kontakter Pernille for en ny 
redegørelse og priser. 

3) Forslag om indkøb af runde borde Vibeke har fremsat forslag om indkøb af 
runde borde, da deres forening ønsker at
have et stående foran deres ejendom. 
Der opstod en heftig diskussion herom, 
idet det er vedtaget på 
generalforsamlingen, at alle møbler i 
haven er til fælles afbenyttelse, og at 
man derfor ikke køber borde specifikt til 
en ejendom. Vibeke forlod herefter 
mødet.
Man blev enige om, at der i øjeblikket er 
nok borde og stole, og at der købes 
runde borde, næste gang der skal 
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indkøbes havemøbler.

4) Referat af Generalforsamling Jan Frederik gennemgik referatet fra den 
ordinære generalforsamling.

4a) Forslag til beløbsloft for henholdsvis 
kasserer og formand

Hans ønskede, at større forbrug af penge
skal godkendes af formand, kasserer og 
1 bestyrelsesmedlem, samt at dette skal 
nedskrives. Bestyrelsen besluttede dette,
og man tilstræber en vedtægtsændring i 
forbindelse med næste 
generalforsamling. Det blev således 
besluttet, at beløb op til 5.000 kr. kan 
godkendes af kassereren og beløb over 
5.000 kr. skal godkendes af kasserer og 
formand i forening.

5) Fest Man blev enige, om at repræsentanterne
spørger deres respektive foreninger, om 
der er interesse for at holde en gårdfest 
lørdag, d. 20. august 2016.06.26 Jan 
Frederik beder Eskild om at lave 
indbydelsen.

6) Cykelrazzia og havedage Gert mente, det var tid til cykelrazzia. 
Bestyrelsen opfordrer alle beboer til at 
parkere deres cykler på en 
hensigtsmæssig måde – der henvises i 
øvrigt til gårdlaugets hjemmeside.
Gert tjekker op på pris på at få lavet 
sedler til at sætte på cykler, der er 
parkeret forkerte steder eller 
uhensigtsmæssigt.

Havedage: 1. søndag i september og 1. 
søndag i oktober 2016.
Man blev enige om, at gå en runde i 
haven 2 uger før disse dage, for at se, 
hvad der skal laves, så diverse 
materialer kan indkøbes på forhånd.

7) Fællesspisning i haven Alle undtagen Gert blev enige om, at 
ændre beslutningen og udskyde 
fællesspisning til næste år.

8) Beplantningsgruppen Inge redegjort kort for 
beplantningsgruppens arbejde, bl.a. med
hensyn til fældning af træer og plantning
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af nye. Flere bestyrelsesmedlemmer 
udtrykte ønske om, at man planter nye 
træer inden man fælder gamle. Gruppen 
arbejder videre med udarbejdelsen af en 
konkret plan samt en beskrivelse til 
fremlæggelse for bestyrelsen. 
Bestyrelsen afventer dette og gjorde 
opmærksom på, at man også ønsker et 
økonomisk overslag.

Gert oplyste, at han vil opdatere 
vedligeholdelsesplanen.

9) Eva og Pernilles forslag om en pergola Bestyrelsen ønsker et økonomisk 
overslag, inden den godkender projektet.
Jan Frederik kontakter Pernille herom.

10) Pileflethegn ved KPG 70 Inge har modtaget mail fra Ane (KPG 70) 
om, at de gerne vil have sat et nyt 
pileflethegn op ud for cykelskuret. 
Bestyrelsen ønsker et økonomisk 
overslag fra deres repræsentant.
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