
Referat af gårdlaugsbestyrelsesmøde den 20. februar 2019 

Deltagere: Rasmus, Line, Ciséla, Judith og Merete 

Infoskabe 

Ciséla har overtaget nøgle til infoskabe og får lavet ekstranøgler. Hun står også for at hænge referater op i 

skabene. 

Kanin-/dyrehold i gården 

Begge dyrehold har været anmeldt til Dyrenes Bestyttelse og politiet. Dyreholdet i sydenden er godkendt, 

men der er stadig mangler på anlægget i midten. 

Rasmus sørger for kommunikation med ejeren af det endnu ikke godkendte dyrehold. 

Fremtiden: Der skal søges om tilladelse til dyrehold hos bestyrelsen. Dør nogen af de nuværende dyr i 

gården, må der ikke købes nye uden ovenstående tilladelse. 

Nye dyreanlæg skal godkendes af bestyrelsen, og der skal følge tegninger af anlæg med ved ansøgning. Skal 

indarbejdes i de nye gårdregler. 

Gårdregler 

Udkast til regler blev gennemgået og ændret. Skal med på generalforsamlingen. 

Oprydning / niveau af "lager" og rod i gården 

Der skal findes et rimeligt niveau. Der skal ryddes op i og omkring drivhuset. Halmen skal ud af drivhuset og 

det skal rengøres. Der skal også foretages oprydning bag skurerne i den sydlige ende af gården. 

Bestyrelsen ønsker dog stadig, at det skal være et "levende værksted". 

Vi følger op på næste møde. 

Merete orienterer den beboer der har kontakte bestyrelsen. 

Kommunikation i bestyrelsen 

Kommunikation skal foretages via mail. Bliver der ikke lige svaret så ring eller skriv en sms. 

Når der mailes så svar gerne med "Reply all". 

Facebooksgruppen - Hvordan skal den bruges/skal den bruges 

Det er ikke bestyrelsens facebookgruppe, og det blev derfor besluttet at omdøbe den nuværende side til 

"Beboere i Skydebane Øst-kareen" og der skal laves en ny tekst til siden. Rasmus laver oplæg til ny tekst og 

mailer rundt. 

Tilbud på træfældning/beskæring 

Judith tager fat i Stenbroens Træfældning og får opdelt tilbudene. Egetræet ved Istedgade 51 skal fældes - 

ikke beskæres. 

Tilbud på nye grills 

Ciséla har fået tilbud på tre stk. store grills, inkl. "hætter", grillstarter og børster til en samlet pris på 6.000,-. 

Tages op på næste møde. 



Judiths ansættelsesforhold mm. 

Judith deltog ikke under dette punkt. 

Rasmus tager kontakt til Simon for at drøfte muligheder for lønreguleringer. 

Evt. 

Line tager fat i Simon for endelig dato for generalforsamling. 

Punkter til næste møde:  

Tilbud på scenetrappe. Judith tager kontakt til tømrer for at få tidbud. 

Indkøb af grills 

Opfølgning på kaninhold 

Opfølgning på oprydning i og omkring drivhus og bag skuret i sydenden. 

Næste møde: Den 19. marts 2019 kl. 17-19 i fælleshuset, Absalonsgade. 

 


