Kbh 24. september 2018
Bestyrelsesmøde gårdlaug
Beslutningsreferat.
Til stede: Pernille, Kurt, Jan Frederik, Michael, Jørgen, Ole
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Cykelskure: Vi har fået malet 2½ af de tre skure, der er medgået mere maling end forventet.
Det sidste ½ skur er udsat til næse sæson.
Gårdens beboere giver udtryk for, at gårdens storskrald ordning fungerer godt. Bestyrelsen
vil minde Carsten om, at indkalde assistance, når storskrald rummet skal tømmes.
Der er ikke længere brug for så mange restcontainere. En af dem kunne med fordel udskiftes
med en genbrugscontainer til enten pap eller haveaffald. Bestyrelsen vil bede Carsten
indstille hvilken type, der er mest brug for.
Papcontainerne bliver hurtigt fyldt fordi beboerne ikke slår deres papkasser sammen, især
dyrlægen smider meget pap i containerne. Pernille vil kontakte kommunen for at få klargjort
reglerne mht. erhvervsdrivendes brug af gårdens affaldscontainere.
Næste havefest skal forbedres, så den også kan afholdes, selv om vejret ikke skulle være så
godt, læs regn.
Cykelrazzia. Der er indkøbt 2, 5 km bånd til at sætte på udtjente og ukurante cykler, så
ejerne ved de bliver sendt til genbrug. Jørgen udtrykte ønske om, at medlemmer af
bestyrelsen fik besked, når en cykelrazzia begyndte, så de kunne informerer beboerne.
Vi har udskiftet græsslåmaskinen. Den forgående levede ikke op til kravene.
Gårdlauget afventer endnu en ansøgning om parkering af knallert i cykelskuret. Michael
lovede at fremskynde processen.
Havemøblerne: Pernille vil spørge Torben om havemøblerne kan placeres i deres kælder hen
over vinteren. Ellers må de placeres i gården under en presenning. Arbejdet udføres af
bestyrelsen, når vi har en afklaring.
Jørgen indkøber og opstiller et mindst 3 meter højt juletræ til den 2. december, hvor
beboerne kan højtidlig holde juletræs tænding med indtagelse af rigelige mængder af Gerts
gløgg.
Pernille har modtaget et tilbud på at få nivelleret fliserne ved poppeltræet. Rødder fræses
væk og belægningen lægges om. Bestyrelsen gav Pernille fuldmagt til at godkende tilbuddet.
Kurt orienterede om møde i lokaludvalget for indre by, hvor det blandt andet blev diskuteret
en omlægning af kirkepladsen omkring Sankt Pauls kirke. Der blev ikke opnået enighed om
en løsning. De øvrige bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring over at hverken de enkelte
ejendomme eller gårdlauget havde modtaget en invitation fra lokaludvalget.

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21.30

