
Møde i Gårdlauget hos Pernille 23. januar 2020

Tilstede: Ole fra SP Gade 9/Gernersgade 35, Michael fra Sankt Pauls Gade 5-7 og Pernille fra 
Gernersgade 39.

Referent: Pernille

Der var kun to punkter på dagsordnen

1. Aflåsning af gården

◦ Gården havde i januar besøg af en elektriker, og Pernille fremlagde denne elektrikers syn

på det lågeforslag, som bestyrelsen arbejder med for tiden. På baggrund af elektrikerens 
tilbagemelding var vi, som deltog på dagens møde, mest stemt for at vi fremover kikker 
på andre løsninger end en ren trælåge. 

➢ Michael og Ole vil undersøge forskellige typer metallåger, som ikke er for tunge og 

som kan beklædes med træ.

◦ Vi drøftede igen selve aflåsningsmekanismen og vi var enige om, at  en kodelås vil være 

at foretrække. Et medlem af bestyrelsen, som tidligere har været for en brik-løsning 
havde skiftet mening, fordi han anser det for urealistisk, at vi kan inde nogen, der vil 
administrere udleveringen af brikker. 

◦ Der var enighed om, at når det/de endelige lågeforslag er klar, vil det være godt at hænge

plakater op i opgangene til illustration af forslagene.

◦ Der var enighed om, at hvis der skal udformes et forslag med en ny type låge, blvier et 

sådant forslag  ikke  nødvendigvis klar til generalforsamlingen april 2020, men at der i 
så fald må  indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling om emnet senere.

◦ Pernille har talt med Eva fra Gernersgade 39 og med tømrer Bjarne Kirkegaard om 

forslag til udformning af en trælåge med indkik fra gaden. 

➢ Pernille kontakter de to og beder dem holde hesten

2. Økonomi på længere sigt
Emnet har været drøftet på bestyrelsesmøder i juni og oktober 2019. Det var aftalt, at vi på 
mødet i dag skulle beslutte nogle principper og på grundlag heraf lave et eller to konkrete 
forslag, som kunne forelægges generalforsamlingen april 2020. 
Vi var for få deltagere på dette møde til at punktet gav mening, hvorfor det blev udsat.

16. februar 2020
/Pernille Stadel


