Gårdlaug, bestyrelsesreferat, Onsdag d. 16. maj 2018

Referat
Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug
Bestyrelsesmøde onsdag 16. maj 2018 hos Pernille
Repræsentation af gårdlaugets medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Kronpg76 / Gernersg45 Ingen
Gernersg35 / SktPaulsPl 9: Ole Paulsen
Gernersg39: Pernille Stadel
Kronpg74: Jan Frederik Hansen
Kronpg70 / Gernersg41: Ingen
SktPaulsPl5-7: Michael Hansen & Carsten Bæk
SktPaulsPl3 / SktPaulsG42: Kurt Hoppe

Emne / opgave
Konstituering af bestyrelsen
Ajourføring af arbejdsgrupper

Beslutning
Pernille fortsætter som formand. Gert blev på GF valgt som kasserer.
Ansvarlig for grupper angivet med understregning
• Affald
Opgaver som i dag varetages af Jeppe. Desuden feje området
omkring containere en gang om måneden
◦ Carsten et halvt år fra nu
Følgende kan kontaktes, når der skal tømmes
storskraldsrum:
• Kurt
• Jan Frederik
• Michael

•

Aflåsning af gården
Indhente tilbud/overslag på, hvad aflåsning vil koste
Undersøge om aflåsning kræver nogen form for
ansøgning/godkendelse i kommunen
◦ Kurt
◦ Carsten
◦ Jan Frederik
◦ Jeppe
◦ Lars

•

23-05-2018

Beplantning
◦ Pernille
◦ Aldona
◦ Eva
◦ Inge
◦ Lars
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Emne / opgave

Beslutning
•

Fest – planlægge og afholde en fest til august inkl invitationer i
opgangene. Indkald os andre til opgaver om nødvendigt
◦ Kurt

◦ Carsten
◦ Michael
•

Snerydning & Græsslåning
Udarbejde og følge op på plan vedr græsslåning og snerydning
◦ Torben?
Følgende vil gerne slå græs:
▪ Carsten
▪ Per
▪ Vi skal bruge to mere
➔ Kurt laver opslag, som efterlyser et par folk

•

Vedligehold
Prioritere vedligeholdelsesopgaverne i gården og afholde 2-4
havedage + en cykelrazzia
◦ Michael
◦ Ole
◦ Pernille

Økonomi

•

Hjemmeside
◦ Gert

•

Lys i gården
Komme med forslag til bedre lys i gården
◦ Pernille
◦ Ole
◦ Jan Frederik

•

Vi har fået et tilbud på gårdmandsservice. At holde styr på
affaldet herunder feje pladsen med containere, beløber sig til ca
2500 kr om måneden inkl moms

•
•

Generalforsamlingen bad bestyrelsen om ikke at bruge så meget
på havemøbler, som der er budgetteret med. Pernille foreslog
derfor bestyrelsen, at gå forbi den lille butik i kælderen lige uden
for lågen og vurderer deres runde, bambusborde som alternativ
til de borde, som ligger til grund for budgettet.

•
•
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Per og Carsten, som slår græs, er nu så trætte af maskinen, at
bestyrelsen besluttede at der skal indkøbes en ny.
Krav til maskinen:
◦ Ikke fylde mere end den nuværende
◦ Selvkørende
◦ Gerne el-starter, så flere kan bruge maskinen
◦ Max kr 5000 – gerne mindre
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Emne / opgave

Beslutning
➔ Michael sørger for at bringe Per og Jan Frederik i kontakt
med hinanden, så de kan beslutte og gerne købe den nye
maskine

Lys i gården

• Lys i cykelskur: Det er uvist, hvad status er. Pernille kontakter Jørgen derom
• I vinteres var der flere, som efterspurgte mere lys i gården.
På mødet blev det aftalt, at vi skal have en arbejdsgruppe som
ser på dette. Jf punkt 1.

Forslag om gebyr for
at udeblive fra arbejdsdagene

Et forslag om, at det skal koste 750 pr husstand at udeblive fra havedagene, blev diskuteret. Det er blevet drøftet før, og vi fandt ikke en
realisabel måde at gennemføre forslaget på. Så det besluttet, at vi mår
forsøge os med mere og tydeligere information - og kommer der ikke folk
nok, bliver vejen frem at betale for håndværkere/gårdmandsservice.
➔ Fremover skal alle bestyrelsesmedlemmer forsøge at sikre at
samtlige husstande i deres hus får en invitation til havedagene. I
postkassen og/eller via mail
➔ Det blev påpeget, at opslag skal hænges op på centrale steder –
de fleste beboere ser ikke, hvad der hænger på opslagstavlerne
➔ Hæng gerne op på både hoved- og bagtrapper. Nogle beboere
benytter udelukkende bagtrapperne
➔ Vi kan evt forsøge med opslag i A3 størrelse i opgangene

Maling af skure

Det blev besluttet, at vi afholder 2 havedage i juni for at forsøge at få
malet alle skure.
• 10. juni kl 11
• 17. juni kl 11
➔ Jan Frederik undersøger, hvor mange brædder, vi mangler og
køber dem ind

Implementering af ny
regel om parkering af
motorkøretøjer

Pt holder der to motorkøretøjer parkeret i gården.

Forslag om ændring
af plads udfor 'den
tomme grund'

Pernille foreslog, at man udvider bedet på pladsen foran 'den tomme
grund', for at skabe en hyggeligere plads at sidde på. Der er ofte sol på
pladsen, men den fremstår i dag ret trist.

➔ Michael sørger for at de to ejere informeres om, at de skal søge
bestyrelsen om tilladelse, hvis de fortsat ønsker at parkere deres
motorkøretøj i gården

Bestyrelsen sluttede mødet af med en ekskursion til pladsen, hvor mange kreative forslag kom frem. Vi tager emnet op på næste møde.
Eventuelt

• Dato for festen: Lørdag den 18. august
• Dato for havedag i efteråret: S’ndag den 28. okt
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