Gårdlaug, bestyrelsesreferat, Onsdag 07. februar 2018

Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug
Bestyrelsesmøde onsdag 7. februar 2018 hos Pernille
Repræsentation af gårdlaugets medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

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

Marianne Laursen
Ingen
Pernille Stadel
Jan Frederik Hansen
Jørgen Monberg Jensen
Michael Hansen & Carsten Bæk
Ingen

Emne / opgave
Siden sidst

Beslutning
Hvordan er det gået med…
Snak med beboer om scootere
• Carsten har talt med beoer
Salg af bord-bænke-sæt
• Pernille satte bordet i Den Blå Avis, men det var i sommerferien. Vi prøver
igen til foråret
Projekt ’Giv en time’
• Brita og Pernille forsøgte sig med 'Lugedag' og 'Havemøbeltrylleri' i sommer.
Desuden er der hængt sedler op med opfordring til at tage en ekstra opgave.
Konklusion er, at dette ikke er en bedre måde at engagere folk på end
havedagene
Indbetalinger
• Der er ingen restancer. Opkrævning for 2018 endnu ikke sendt ud

Opsamling sociale arrangementer

Festen var en stor succes, som vi har fået mange positive tilbagemeldinger på.
Julegløgg var hyggeligt, men det blev for mørkt – næste år bør vi starte tidligere

Aflåsning af gården

Aflåsningsgruppen havde bedte alle ejendomme om en tilbagemelding på et spøgeskema, de havde udsendt. Deadline var i oktober 2017. Da der efter en rykker kun var
kommet svar ind fra to egendomme, satte Pernille gruppens arbejde i bero.
På mødet i dag forlød det, at der faktisk er to foreninger mere, som har drøftet emnet.
➔ De foreninger, som ikke har givet tilbagemelding skal hurtigt muligt sende en
skriftelig feedback, så aflåsningsgruppen kan beslutte, hvad de næste trin i dansen skal være

Parkering af motorkøretøjer i gården

15-02-2018

Vi har modtaget et forslag om, at man fremover skal søge bestyrelsen om tilladelse til at
parkere sit motorkøretøj i gården, og at bestyrelsen så tager stilling fra sag til sag. Det
blev blev besluttet, at dette forslag skal behandles på generalforsamlingen.
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Beslutning

Opfølgning beskæring af
buske

I 2017 forsøgte vi os med gartner til beskæring af træer og buske. Det er tidligere besluttet, at det kun er professionelle, der skal beskære gårdens træer, men beskæring af buskene var et forsøg, vi prøvede af efter opfordring fra Beplantningsgruppen.
Beplantningsgruppen har været glade for at der har været professionelle til at tage sig af
buskene i år. Gartneren har dog ikke været tid nok til at kunne nå hele gården rundt, så
gruppen foreslår, at gårdlauget i 2018 og fremover bestiller to mand ud to gange om
året, hvilket er dobbelt så mange timer, som i 2017.
Beslutning om størrelsen på denne post afventer møde om budget for 2018.

Krukke Hjørne

Vi har modtaget et forslag om et ’Krukke hjørne’ på pladsen ved tørrestativet. Bestyrelsen var glade for at folk viser initiativ, men der var delte meninger om, hvorvidt det
er den bedste udnyttelse af pladsen. Nogle ser heller mere cykelparking eller fx en pplads for scooterne.
Det blev besluttet, at der må nedsættes en arbejdsgruppe, som diskuterer de forskellige
forslag, og kommer med en anbefaling. Emnet sættes på dagsordnen til generalforsamlingen.

Projekt ’Lad os ordne din
cykel’

Vi har modtaget et projekt med titlen ’Lad os ordne din cykel’. Tanken var at stille med
nogle cykelkyndige en søndag i foråret og så hjælpe folk med de problemer, de måtte
have med deres cykler. Formålet skulle dels være noget socialt dels at få nedbragt antallet af cykler uden støttefod.
Bestyrelsen fandt forslaget sympatisk, men mente at det ligger for langt fra det, som er
gårdlaugets hovedopgaver, hvorfor man vil derfor ikke sætte et sådant projekt i søen.
Tilgengæld opfordres forslagsstillere til at gennemføre projektet på egen hånd.

Lys i cykelskur

I cykelskuret udfor Kronprinsessegade 70 er der angiveligt ingen lys. Vi har modtaget et
ønske om, at der etableres lys.
Bestyrelsen fandt det helt rimeligt, at der skal være lys i skuret
➔ Jørgen indhenter tilbud

Generalforsamling

Foreløbig dato for generalforsamlingen. er 18. april 2018 kl 19.30
➔ Pernille undersøger om vi kan låne KABs kælderlokale

Eventuelt

Fejning af pladsen ved affaldsspandene blev efterlyst. Dels fordi det er grimt med skrald
dels fordi det kan tiltrække rotter.
Der var enighed om, at det er en god ide, og at vi til generalforsamlingen skal fremkomme med et forslag om fejning en gang om måneden, som ejendommene så står for på
skift.

Referent Pernille Stadel
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