Gårdlaug, bestyrelsesreferat, Onsdag 5. juli 2017

Referat
Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug
Bestyrelsesmøde onsdag 5. juli 2017 hos Pernille
Repræsentation af gårdlaugets medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Kronpg76 / Gernersg45
Gernersg35 / SktPaulsPl 9
Gernersg39
Kronpg74
Kronpg70 / Gernersg41
SktPaulsPl5-7
SktPaulsPl3 / SktPaulsG42

Emne / opgave
Siden sidst

Torben Flyvholm
Ingen
Inge Hounsgaard & Pernille Stadel
Jan Frederik Hansen & Hans Christian Hansen
Jørgen Monberg Jensen
Michael Hansen & Carsten Bæk
Kurt Hoppe

Beslutning
•

Torben har klippet alle hække sammen sin far
➔ Pernille lægger papirsække i skuret, og vi hjælper alle med at få
fjernet afklip

•

Der er indkøbt en ny hækkeklipper, som opbevares i foreningen
Kronprinsessegade 76 / Gernersgade 45

•

Jørgen har slebet og malet overkanten af hele plankeværket

•

Der er hængt invitationer til festen op i alle opgange

•

Der er indkøbt en haveslange, som kan rulles op. Den står i kælderen
i Gernersgade 39

•

Gert har lavet nogle mailinglister
➔ Pernille sender info om dem pr mail
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Emne / opgave
Arbejdsgrupperne

Beslutning
•

Festen:
◦ Pernille (Kurts viv) har meldt sig til festudvalget. Jan Frederik går
ud af udvalget (kan ikke deltage den 2. september).
◦ Det blev besluttet, at der skal et opslag mere op i starten af
august. Folk skal evt inviteres til sidst på eftermiddagen, og der
skal i så fald være programsat noget fra starten (musik fx). Folk
skal selv medbringe tallerkner, bestik mv.
◦ Folk kan tilmelde sig til festen via fest@vores-have.dk
◦ Torben indhenter tilbud på mad og sender til Kurt

•

Havedag: Besluttet, at arbejdsdag ikke skal være samme dag som
festen

•

Vedligehold: Intet nyt

•

Beplantning: Intet nyt

•

Aflåsning:
◦ Gert har meldt sig til gruppen. Jørgen meldte sig ud (var kommet
med ved fejl)
◦ Der er indkommet et forslag til design af nye låger
➔ Jan Frederik indkalder til møde, og gruppen beslutter det
videre forløb herunder, hvad de beboerne skal stilling til
hvornår i forløbet

•

Legehus: Byggeriet går efter planen i gang søndag den 9. juli

•

Grønne tage: Gruppen bad om bestyrelsens overordnede holdning til
at etablere grønne tage på cykelskure
◦ Bestyrelsen var umiddelbart positiv dog med det forbehold, at
man for nuværende hverken kender pris eller konsekvenser
◦ Der blev givet grønt lys til at gruppen går videre med sine
undersøgelser - herunder, om findes relevante kasser, vi kan søge
- men bestyrelsen har ikke afsat penge til sådanne undersøgelser
➔ Gruppen skal undersøge, om den nuværende forsikring
dækker råd og svamp

06-07-2017

2/3

Gårdlaug, bestyrelsesreferat, Onsdag 5. juli 2017

Emne / opgave
Parkering af
motorkøretøjer i
gården

Beslutning
Bestyrelsen har modtaget to klager over, at der står motorkøretøjer i
cykelskurene.
Det blev besluttet, at motorcykler ikke hører hjemme i gården
➔ Gert vil blive bedt om løbende at sætte sedler på motorcykler
Der var enighed om, at man helst er fri for alle typer motorkøretøjer, men
der var ikke enighed om, hvorvidt en beboer, som i mange år har parkeret
sin scooter i et af cykelskurene, stadig skal have lov hertil. Det blev
besluttet at
➔ Den pågældende beboer skal have besked om, at vedkommende
ikke kan have sin scooter nr 2 stående i gården
➔ Carsten og Torben taler med beboeren om en forsøgsordning,
hvor scooter nr 1 parkeres på ladcykel
Desuden blev det besluttet at tage emnet op igen på næste
bestyrelsesmøde

Havemøbler

Der var en snak om havemøbler.
•

Pernille havde lavet et forsøg med at rense en af de 'nye' stole.
Det blev besluttet, at de resterende nye stole og borde skal have
samme type behandling

•

Det blev besluttet, at når vi køber nye havemøbler, vi vil gå efter
teaktræ, hvis der er råd dertil

➔ Pernille sætter det 'tunge bord-bænke-sæt' til salg
Etablering af nyt bed

Foreningen Gernersgade 39 ønsker at etablere et bed med rosenbuske for
at skabe lidt rum omkring pladsen i den den ende af gården, hvor der så
godt som aldrig sidder nogen på trods af, at det er en solbeskinnet plads.
Bestyrelsen er positiv overfor ideen, og beder Beplantningsgruppen gå
videre med med.

Diverse

Eventuelt
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Projekt 'Giv en time'
•

Brita har tilbudt at stå for fire 'lugedage' i juli-måned

•

Pernille vil lave nogle ligende dage, hvor der skal ordnes
havemøbler

Det blev besluttet, at cykelrazziaer skal varsles. Helst via ophæng i
opgangene.
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