
Gårdlaug, bestyrelsesreferat, Onsdag 21. marts 2018

Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug
Bestyrelsesmøde onsdag 21. marts 2018 hos Pernille

Repræsentation af gårdlaugets medlemmer:

• Kronpg76 / Gernersg45 Ingen
• Gernersg35 / SktPaulsPl 9 Ingen 
• Gernersg39 Pernille Stadel
• Kronpg74 Jan Frederik Hansen
• Kronpg70 / Gernersg41 Jørgen Monberg Jensen
• SktPaulsPl5-7 Carsten Bæk
• SktPaulsPl3 / SktPaulsG42 Kurt Hoppe

Emne / opgave Beslutning

Forberedelse af GF 2018 2017: Faktiske udgifter fra 2017 gennemgået

→ Pernille sender det reviderede regnskab, når det foreligger

2018: Forslag til udgifter for  2018 vedtaget

→ Pernille skriver posterne sammen som første bud på budget for 2018

Drøftelse af forslag, der skal på fremsættes på GF:
• Arbejdsgruppe, som skal se på udnyttelse af tørrepladsen: Fravalgt som 

forslag på GF, idet det er svært at formulere, hvad vi forventer af denne gruppe,
og hvad deres mandat bliver. Besluttet, at opgaven må varetages af den 
kommende bestyrelse med godkendelse af en senere GF, hvis der bliver tale 
om radikale ændringer af pladsen 

• Fejning af pladsen ved containere: Fravalgt. Der er enighed i bestyrelsen om,
at fejning er en god ting, men at det skal indgå på linje med snerydning og  
derfor blot skal sættes i system af den kommende bestyrelse

• Der skal søges tilladelse til at parkere motorkøretøjer i gården: Forslaget 
fremsættes på GF

• Forbud mod at parkere motorkøretøjer i gården: Forslaget fremsættes på 
GF

• Nedlæggelse af storskraldsrummet: Forslaget fremsættes på GF
• Overvågning af storskraldsrummet: Forslaget fremsættes på GF

Dato for GF: Vi er komme bagud for planen, da Pernille blev syg og aflyste et møde. 
Derfor forsøger vi at flytte datoen for at kunne overholde fristerne for indkaldelse til GF

→ Kurt hører boligselskabet, om vi kan låne kælderen den 24. april 2018 

Eventuelt Skade på plankeværket Under opsætning af stillads ved SktPaulsPl3 / SktPaulsG42 er 
der sket en skade på plankeværket. Det er aftalt med ejendommen, at de sørger for at få 
skaden udbedret.. Kurt oplyste, at skaden står på en ’mangelliste’ til stilladsfirmaet. 

Lys i cykelskur: Jørgen har fået et tilbud på opsætning af lys i det cykelskur, som er 
helt uden lys. Tilbudet blev accepteret af bestyrelsen. Arbejdet skal gerne igangsættes så
hurtigt som muligt

→ Jørgen kontakter tilbudsgiveren

→ Pernille undersøger, om der er andet lys, der skal reperares ved samme lejlighed
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Affald: Det er konstateret, at containerne til dagrenovation ikke længere bliver fyldt, in-
den de tømmes. Det er dejligt, da det tyder på at folk er gode til at sortere.

→ Pernille kontakter Jeppe og foreslår, at der nedlægges to dagrenovertionscontainere, 
som evt erstattes med en container til plast

Affald: Det er flere gange set, at dyrlægen benytter gårdens affaldscontainere, og at der 
er tale om betydelige mængder affald. 

Dette er i modstrid med kommunens regler, som siger 

”Virksomheder i Københavns Kommune skal selv sørge for bortskaffelse af affaldet. 
Der findes forskellige ordninger at vælge imellem. (…) Ligger din virksomhed i en 
blandet erhvervs- og boligejendom, kan I lave aftale med ejendommens repræsentant 
om at bruge de kommunale affaldsbeholdere i ejendommen til genanvendeligt affald og 
restaffald. Mængden for hver enkelt af de genanvendelige fraktioner må dog ikke 
være større, end hvad der svarer til en almindelig husholdning.”

→ Pernille kontakter dyrlægen 

Referent Pernille Stadel 21.3.2018
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