Gårdlaug, bestyrelsesreferat

Referat v2
Skt. Pauls Plads Karreens Gårdlaug
Bestyrelsesmøde mandag 18. marts 2019 hos Pernille
Repræsentation af gårdlaugets medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Kronpg76 / Gernersg45 Ingen
Gernersg35 / SktPaulsPl 9: Ole
Gernersg39: Eva & Pernille
Kronpg74: Jan Frederik
Kronpg70 / Gernersg41: Jørgen
SktPaulsPl5-7: Ingen
SktPaulsPl3 / SktPaulsG42: Kurt

Emne / opgave
Forslag til endeligt
budget 2019

Beslutning
Følgende ændringer i forhold til det foreløbige budget for 2019 foreslås:
•

Beløb, som var afsat til sandkasse og fliserenoveration i 2018
men ikke blev benyttet, afsættes i 2019

•

Der afsættes penge til dækning af arbejde udført i 2018, som først
blev afregnet i 2019 (el i cykelskur + portal)

•

Nye poster
◦ nyt træ som erstatning for ’savanne akacietræet’ - 5.000 kr
◦ fugle- og foderkasser til småfugle – 2.500 kr
◦ første trin i projekt ’Bedre lys i gården’ - 3.000 kr

Forslag foreløbigt
budget 2020

Driftsopgaver: Samme niveau som i 2018
Vedligehold: Poster som vedligeholdelsesplanen udsiger

Generalforsamling

Datoen er 23. april 2019 kl 19.30.
Ejendomskontoret
Skt. Pauls Plads 3, kld.
Emner

Træer

26-03-2019

•

Arbejdsgrupper

•

Ansvarlig for storskraldsrummet

Det blev besluttet at holde fast i beslutning fra 2017 om at ’savanne
akacietræet’ skal fældes. Beplantningsgruppen går videre hermed.
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Vi talte på mødet om at undersøge muligheden for at benytte solcellelamper steder, hvor der ikke er
ligger el-kabler i jorden. Efter mødet er denne information kommet fra Ole:
De solcellelamper der er på markedet i Danmark er mest til sommerhygge i villahaver
( du kan endda få dem som havenisse). Hovedparten af dem kan ikke tåle at stå ude om
vinteren.
Igen af dem kan har mere end 8 - 10 timers batteritid (den tid de kan lyse om natten) og
det endda kun efter de har stået en hel dag i fuld sol. Jeg har kontaktet en sælger af solcelle
lamper og han vil heller ikke anbefale dem til gangstier.
Skal vi have lys andre steder end de nuværende i gården kommer vi ikke uden om at
trække nye kabler.

/Pernille 26.3.2019
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