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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 5. februar 2015 
Gårdlaug Skydebane Øst-Karreen 

 
Til stede: Marie Hindhede, Henrik Nedergaard, Titte Sørensen, Ole Sommer, Cicéla Falk og Judith 
(pkt 1). 
 
DAGSORDEN 
1) Gårdens drift 
2) Adgang til gården – muligt skift af låse? 
3) Status på ansøgninger til metroselskabet 
4) Skift af sandkassesand 
5) Evt. og næste møde 
 

Ad 1. Gårdens drift  
Beskæring og flis – Judith bruger pt primært tiden på beskæring. Den 24. februar er lejet 
flismaskine til at omdanne beskæringsrester og juletræer til flis. Så har vi vores egen flis til gården, 
og vi har fået en sædvanlig god pris på leje af flismaskine.  
 
Indkøb til foråret - Næste skridt er indkøb til foråret – jord til at så i mv. – samt færdiggørelse af 
kompostbunke her i februar. Judith lavet aftale med en rideskole, hvor hun kan hente hestemøg. 
Forventes brugt til at så græskar i det første år, så næringsniveauet i gødningen bringes ned til at 
det kan bruges i bedene uden at svitse planterne af. Forventes ikke udgifter til dette.  
 
Beplantning – der er ikke på nuværende tidspunkt større planer om udskiftning/genplantning af 
træer i 2015. Dog ser vi tiden an ift. æbletræet i nordenden af gården. Det træ har haft det skidt 
noget tid, og muligt at det skal udskiftes. Drøftet om Judith skal forsøge med at erstatte 
ødelæggende snerler på bakken med rabarber – enighed om at det skal prøves.  
 
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 at Judith laver det – hun har allerede 
materialerne. Ole desuden i dialog med den tømrer, der har repareret trappens smalle side, og 
som skal komme og rette op på de mindre heldige ting – bestyrelsen ønsker opretning, så det 
mere ligner trappen, som den så ud før.  
 
Scenen i nordenden – trænger stadig til reperation pga. fugt. Tænkes ind i 2015’s aktiviteter.  
 
Henvendelse fra beboer om cykelskure - En beboer oplever at hun aldrig kan få sin almindelige 
cykel ind i cykelskur (syd), fordi der er fyldt af Christiania-cykler, der fylder meget (jf. møde i januar 
2015). Beboeren har henvendt sig igen ift. at få ryddet op i cykelskuret. Marie laver udkast til et 
opslag til skuret med en venlig henstilling til beboerne om at skure er til cykler, der bruges 
dagligt/jævnligt. Henrik følger op.  
 
2) Adgang til gården – muligt skift af låse? 
Der er oplevet klunsere, der ikke er beboere, i skraldeskurene. Drøftet om der er for mange nøgler 
til gården i omløb hos folk der ikke burde have adgang til gården. Flere ejendomme har oplevet 
indbrud.  
Aftalt at alle vender med deres respektive bestyrelser/ejendomme, om man vil være med til at se 
på løsninger til at udskifte låse i porte, fx et elektronisk ”brik”-system. KAB overvejer allerede et 
sådant system, og Henrik vil undersøge priserne. Punktet tages op til drøftelse igen på næste 
møde.  
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3) Opfølgning på ansøgninger til metroselskabet  
Titte har haft korrespondance med anlægsgartner om tegninger, som vi dog ikke har modtaget 
endnu. Tanken med et nyt cykelskur er ca. samme antal pladser som i det eksisterende.  
 
Vendt om at spille ide ind til metroen at der skal laves cykelparkering, når metroarbejdspladsen på 
Sdr. Boulevard er færdig.  
 
Runde om holdninger til nyt cykelskur i sydenden: 
- Henrik (KAB) blander sig ikke – er ikke imod, men vil gerne se tegninger. Forventer på sigt at 
kunne stemme for projektet.  
- Ole – har ikke klart mandat fra bestyrelse, som forholder sig passivt. Ole kan derfor ikke stemme 
for nu. 
- Cicela – har kigget på problemets omfang og talt plads til ca. 20 cykler i nuværende skur, men 
der står 38 nu. Og der er mange opgange der deler det samme skur. Ca. 50 cykler langs husmure 
og hække i sydenden. I den anden ende af gården er der mere skurplads ift. opgange. Daglig 
opgave for medarbejdere at flytte cykler ift. arbejde med fejning, hække mv.  
- Marie – Skydebanen imod at inddrage areal til cykelparkering. Vil gerne arbejde videre med 
alternativer og have et forslag på generalforsamling til april.  
 
Spm til hvad deadline er? Titte forklaret at der skal være ibrugtagning af det projekt, der gives 
penge til, inden ophøret af den udvidede arbejdstidstilladelse for byggepladsen. Er tidligere blevet 
udskudt, men forventes at være først i foråret. Samlede budget i vores ansøgning er 200.000 kr. – 
skuret er størstedelen heraf.  
 
Konklusion at sagen tages igen næste bestyrelsesmøde til afstemning. Henrik og Ole afklarer 
mandater. Dog en betingelse at Titte får tegninger over projektet – bestyrelsen får snarest 
tegninger på mail.  
 
4) Skift af sandkassesand 
Drøftet og vedtaget at få skiftet sand i de to store sandkasser. Cicéla sørger for at tidligere givet 
tilbud sættes i gang.  
 
5) Evt. og næste møde 
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 24. februar kl. 18.30-20.30 hos Marie. 
 
Husk også at den ordinære generalforsamling i år er onsdag 15. april kl. 18. 
 
Følg gården på facebook – find gruppen ”Gårdlaug – Skydebane Øst” 


