
Referat af gårdlaugsbestyrelsesmøde den 20. februar 2019 
Deltagere: Rasmus, Lars, Ciséla, Judith og Merete, Yvonne. 

 

Konstituering: 

Rasmus fortsætter som formand et år mere. 

 

Infoskabe: 

Ciséla har nøgle og vil snarest muligt opdatere skabe. Der vil blive ophængt de seneste ordensregler for 

gården. 

 

Kanin-/dyrehold i gården 

Jævnfør nye ordensregler i gården skal man have en skriftlig tilladelse for at holde kanin i gården. Et oplæg 

til et brev til de nuværende kaninejere i gården blev gennemgået og umiddelbart accepteres. Det vil 

indenfor den nærmeste fremtid blive afsendt til ejere.  

 

Træ på scenen 

Der er tidligere blevet indhentet tilbud på fuld renovering af træet ved scenen. Vi vil dog undersøge om det 

er muligt at lave en reparation af det nuværende. Langt det meste af egetræet fejler ikke noget.  

Judith taler med tilbudsgiver om hvad der er muligt.  

 

Gyngestativ i sydenden 

Gyngestativet i sydenden af gården er ved at være ret slidt. Der vil blive forespurgt på pris på en 

renovering. Derudover skal det undersøges hvordan regler er med faldunderlag. 

 

Opsparing til større vedligehold 

Da det er en ældre gård, er der flere større ting der skal renoveres indenfor en overskuelig tid. Det skal 

undersøges nærmere hvor meget vi kan spare op. Dette skal evt. vedtages på næstkommende 

generalforsamling.  

 

 

 

  



Rotter 

Der har været rotter i gården. De steder hvor de er kommet ind er umiddelbart blevet lukket. Situationen 

vil blive holdt under observation. Husk at ryd op når i bruger gården. Grill skal gøres grundigt rent.   

Meld gerne tilbage ved mistanke om rotter.  

 

Oprydning / niveau af "lager" og rod i gården 

Vi fortsætter samarbejde med Judith at sørge for at der er en rimeligt niveau af materialer mm. i gården. 

 

Cykel situationen 

Vi har en stor udfordring med mange ikke brugte cykler i gården. Den traditionelle oprydning fungerer ikke. 

Derfor bliver der set på alternative løsninger. Dette kunne evt. blive betaling for at parkere cykel i gården. 

Det kræver lidt mere undersøgelse. Der bliver arbejdet videre med ideen og talt med andre steder som har 

lignende. 

 

 

 

 


