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Referat af bestyrelsesmøde onsdag 4. marts 2015 
Gårdlaug Skydebane Øst-Karreen 

 
Til stede: Marie Hindhede, Henrik Nedergaard, Ole Sommer (pkt 3-5), Cicéla Falk og Judith (pkt 1-
3). 
 
DAGSORDEN 
1) Adgang til gården – muligt skift af låse? 
2) Ny gårdlaugs repræsentant fra Absalonsgade 46 
3) Gårdens drift 
4) Opfølgning på ansøgninger til metroselskabet – afstemning om cykelskur 
5) Evt. og næste møde 
 

1) Adgang til gården – muligt skift af låse? 
Opfølgning på drøftelse fra sidst. Henrik forklarede om det system, KAB overvejer ift. et 
softwarebaseret system. Aftalt at det tages op i de forskellige ejendommes bestyrelser ud fra en 
tanke om fx at starte med portene og så have et system der kan være skalerbart til at omfatte 
mere.  
 
2) Ny gårdlaugs repræsentant fra Absalonsgade 46 
Absalonsgade 46 har meldt sig på banen med en ny reprænsentant, Anna, som desværre er 
blevet forhindret i dag, men forhåbentlig kan være med fra næste møde og frem. Vi glæder os til at 
byde velkommen! Så vil vi  drøfte reparation af porten i Absalonsgade – og mulighed for smartere 
pumpeløsning og stormsikring.   
Drøftelse også af om maillisterne er opdateret og om kalenderindkaldelserne virker – lader ikke til 
at alle får indkaldelser eller svar. 
 
Det understreges, at alle gårdlaugsmedlemmer er velkomne til møder generelt eller bare til enkelte 
møder, hvis de har emner til drøftelse.  
 
Ad 3) Gårdens drift  
Beskæring og flis – flismaskine var lejet til slut februar så nu er der blevet lavet flis af afskårne 
grene. Arbejdet blev godt organiseret og hurtigt fuldført. Det træ/grene, der var for stort til 
flismaskinen, laver Judith til brænde til brug ved fx Halloween-arrangement. Prisen for maskinen er 
lidt højere i år, men stadig en god pris. Aftalt at næste år laves pristjek ift. evt. leverandørskift.  
 
Kompostbunke og beplantning – færdiggørelse af kompostbeholder ikke nået i februar ift. 
inddeling af rum + låg, men hestemøg er hentet. Forsåning til græskar, tomater og agurker er 
påbegyndt. Beskæring af større ting og hasselstien er færdig, for æbetræer stadig i gang – 
sommerfuglebuske mv. må først beskæres i april. 
 
Mulig arbejdsdag - Snak om mulighed for arbejdsdag med frivillige til at lægge stenbelægning 
ved drivhuset samt udplantningsdag. Aftalt at Judith finder en dag og laver et opslag  
Drøftet at gøre det klart fx på facebook og på opslag at krydderurter mv. er til fælles benyttelse af 
gårdens beboere.  
 
Henvendelse fra beboer om cykelskure – der er lavet et opslag til cykelskuret med en venlig 
henstilling til beboerne om at skure er til cykler, der bruges dagligt/jævnligt. Judith kan laminere de 
skilte, Henrik har klar. Henrik og Judith til opfølgning.  
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Trappen – Cicela følger op med administrator ift. Judiths timer for første etape af trappen. Nu er 
der gået et trin på den brede del af trappen. Aftalt sidst at Judith laver det, men det er endnu ikke 
nået. Ole også talt med tømren om udbedring af de trin, som tømren ikke har lavet tilfredsstillende. 
Regning betales ikke før arbejdet er lavet. 
Skift af sandkassesand – Manden bestilt til at skifte sand er kontaktet af Cicela og tager fat i Judith 
om planlægning. Forventes primo april.  
 
Afdækning af sandkasser – snak om fortsat behov for overdækning af sandkasser pga. katte. 
Drøftet at det er vigtigt at det er nemt at lægge på, hvis folk skal bruge det.  
 
Maling af skur – i år er vedligeholdelsesplanen nået til maling af skuret ved KAB’s ejendom. Bliver 
gjort til sommer.  
 
Ny grill til gården – snakket om ideen om en grill til gården til pladsen foran scenen. Enighed om at 
det stadig er en spændende ide, også uden at det er luksusmodel som tidligere er undersøgt. Ift 
vinteropbevaring mener Ole godt de kan stå i kælderen i hans ejendom. Henrik undersøger priser 
til næste gang – også på parasoller.  
 
4) Opfølgning på ansøgninger til metroselskabet – afstemning om cykelskur  
Titte har haft korrespondance med anlægsgartner om tegninger. Tanken er at søge 
metroselskabet om istandsættelse af sydenden af gården med flytning af hække, nyt drivhus samt 
et cykelskur. Cykelskuret har været genstand for debat på et par møder. Derfor aftalt at der skulle 
stemmes om denne del af projektet.  
 
Ole og Henrik stemt for, Skydebanen imod. Cykelskur vedtaget.  
Skydebanen dog bedt om at man drøfter med arkitekten om at vende cykelskuret, så det har 
frontsiden ud mod plads og sti, så aktiviteterne ved skuret er skærmet væk fra ejendommene i 
hjørnet.  
 
5) Evt. og næste møde 
Næste bestyrelsesmøde: skal være med administrator og bliver inden generalforsamling hos 
Marie. Endelig afklaring følger på mail. 
 
Udskiftninger i bestyrelsen 
Marie planlægger at træde ud pga. for stor travlhed med arbejde. Marie vil tage Morten fra 
Skydebanen med til næste møde, da Skydebanen regner med at udskifte Marie med Morten i 
gårdlauget, hvis Morten kan opnå valg på generalforsamlingen.  
 
Ole udtræder af bestyrelsen pga. flytning fra ejendommen og drøfter med sin bestyrelse hvem der 
kan blive valgt ind på generalforsamling til at repræsentere hans ejendom fremadrettet. I 
mellemtiden frem til generalforsamling indtræder 1. suppleant Titte Sørensen i  
 
Husk også at den ordinære generalforsamling i år er onsdag 15. april kl. 18. 
 
Følg gården på facebook – find gruppen ”Gårdlaug – Skydebane Øst” 


