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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 15. januar 2015 
Gårdlaug Skydebane Øst-Karreen 

 
Til stede: Marie Hindhede, Henrik Nedergaard, Titte Sørensen, Cicéla Falk og Judith (pkt 1 og 2). 
Afbud: Ole Sommer. 
 
DAGSORDEN 
1) Gårdens drift 
2) Opfølgning på Halloween 
3) Status på ansøgninger til metroselskabet 
4) Evt. og næste møde 
 

Ad 1. Gårdens drift  
Katte – Henrik arbejder fortsat på det aftalte forslag om kvote for katte i gården og registrering af 
de katte, jf. møde i december 2014, mhp. generalforsamling. 
 
Henvendelse fra beboer om forbud mod Christiania-cykler i 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. Også oplevet at almindelige cykler flyttes, så andre kan 
komme ind. Det er også et problem, at folk, der ikke bruger deres cykler til daglig, opbevarer dem i 
skuret, i stedet for at sætte dem i kælderen. Diskussion af holdninger i betyrelsen og mulige tiltag 
– dialog, henstillinger, evt. forbud? Snak om mulig løsning med et sted folk kan låse deres 
Christiania-cykler fast til. Svar til beboeren om at vi arbejder videre med det (se også under pkt. 3). 
 
Trappen – Trappen over bakken midt i gården er blevet repareret, men har en del skønhedsfejl fra 
tømrens arbejde. Det vil der nu blive rettet op på.  
 
Flismaskine – Judith bestiller igen i år en maskine til leje og laver juletræer og andre grene til flis.  
 

Ad 2. Opfølgning på Halloween 
Halloween arrangement blev afholdt fredag 31. oktober. Vi talte med Judith om regnskabet, som 
viser et samlet budget på 8.700 kr., heraf blev der en fin del egenbetaling på ca. 2000 kr. Judith 
har købt det overskydende lager (slik, øl/vand) af gårdlauget. Dvs. gårdlaug er endt med at betale i 
alt ca. 5300 kr. Erfaringer og budget gives videre til det Halloween-udvalg, der har meldt sig til at 
arrangere oktober 2015.  
 
3) Opfølgning på ansøgninger til metroselskabet  
Ansøgning til metro-puljen om penge til forskønnelsesprojekt er sendt, jf. referat fra sidste møde. 
Elementet om cykelparkering som del af projektforslaget er stadig ikke helt på plads, og mulige 
alternativer til at lave et nyt cykelskur i syd-enden af gården blev drøftet. Idé fra Marie om at sætte 
cykel-”stativ” som en af ejendommene i Istedgade ud til gård vest, hvor cykler sættes op på 
væggene. Drøftet at porten ud til Absalonsgade er brandvej og derfor muligvis ikke en option – det 
undersøges nærmere hvad reglerne er (Marie til opfølgning). Henrik havde idé om at gå i dialog 
med kommunen om muligheder for bedre cykelparkering i Absalonsgade. Forslag fra Titte om at 
sætte cykelskur til afstemning på næste bestyrelsesmøde for ikke at gå glip af penge fra 
metropulje – enighed om at det er det vi gør.  
 
4) Evt. og næste møde 
Næste bestyrelsesmøde: torsdag 5. februar kl. 18.30-20.30. 
Følg gården på facebook – find gruppen ”Gårdlaug – Skydebane Øst” 


