Bestyrelsesmøde gårdlaug 4. juni 2019
Beslutningsreferat
Til stede: Pernille, Jan Frederik, Torben og Ole (referent)
Konstituering: Pernille blev valgt til formand.
Status på arbejdsgrupper:
Affald: Bestyrelsen besluttede at afbestille to restcontainere og nedbringe antallet af
biocontainere til to
Grøn gård: Som forsøg opretter gårdlauget en kompostbeholder til afklip fra gården. Den må ikke
bruges til madrester pga rotter.
Aflåsning: Pernille har indhentet et tilbud på nye låger, så gården kan aflåses. Tilbuddet er baseret
på en trækonstruktion med nøgler og uden automatisk lukning af lågen. Bestyrelsen drøftede
en anden låseordning så som en chip eller kodelås. Umiddelbart virkede et kodelåsesystem
mest tillokkende. Med nøgler eller chip skal gårdlauget administrerer erstatningsnøgler. Ved
et kodesystem slipper beboerne for at holde styr på en ekstra nøgle og koder kan ændres ved
behov. Bestyrelsen besluttede desuden, at kommende låger skal kunne åbnes indefra med et
håndtag uden brug af nøgle, chip eller kode.
Lys i gården: Gruppen afventer tilbud fra elektiker.
Beplantning: Gruppen regner med at tage til planteskole før sommerferien. Svært at samle folk.
Der var for få mødt op til mødet til at det gav mening at se på medlemmer af de enkelte grupper.
Pernille sender oversigt ud til nuværende gruppemedlemmer.
Status på opgaver fordelt på matriklerne:
Alle matrikler udover Gernersgade 35/Skt. Pauls Plads 9 har meldt tilbage, at de løser de opgaver,
de har fået tildelt efter det sløje fremmøde på seneste havedag.
Ansøgning om opsætning af hegn:
Bestyrelsen godkendte et beboerforslag til opstilling af et naturligt pilehegn dvs. ikke af plastic.
Bestyrelsen forslår at bruge stolpeholdere eller stolpespyd. Jan Frederik bistår gerne med teknisk
viden. Der blev ikke bevilget penge til krukker.
Budget:
Pernille fremførte at budgettet ikke holde på længere sigt. På grund af beboernes manglende
engagement i havedage er det nødvendigt at antage en gartner til beskæring. Derudover er
havefesten ikke med i det oprindelige budget. Bestyrelsen besluttede derfor at bede kasseren, ved

næste budget, at beregne en stigningstakt i budget (og dermed kontingent) på henholdsvis 6, 8, og
10 % årligt.
Datoer:
Bestyrelsen overlader det til festudvalget at finde en dag til havefest, men foreslår umiddelbart den
17., 24. eller 31. august.
De næste havedage bliver den 8. september og den 27 oktober.
Ny velkomstpjece:
Brita har skrevet et forslag til en velkomstpjece til nye beboere. Pernille sender til alle pr mail for
feedback.
Eventuelt:
•
•

Forstærkning af dør til storskrald afventer en tilbagemelding fra Michael.
I forbindelse med aflåsning skal det undersøges, om brandvæsnet skal have besked

