
Referat af gårdlaugsbestyrelsesmøde den 7. januar 2020 
Deltagere:  Merete, Rasmus,  Judith og Ciséla 

Fraværende:  Lars 

 

Træ på scenen 

Vi har desværre ikke modtaget nødvendig information fra leverandør.  

Vi afventer og vi følger op på næste møde. 

Gyngestativ i sydenden 

Gyngen er som tidligere nævnt ved at være slidt ned. Vi vil se på hvornår en udskiftning kan være mulig.  

Udover selve gyngestativet er faldunderlag heller ikke i orden. Vi vil snarest se på at få udbedret dette.  

Vi afventer desværre fortsat leverandør. Vi følger op på næste møde. 

Opsparing til større vedligehold 

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

Vedtægter tillader at gårdlaugsmedlemmer indbetaler til en grundfond. Næstkommende generalforsamling 

skal fastsætte et maksimum for denne grundfond og ydermere hvor stort det årlige bidrag skal være. 

Bestyrelsen vil til næste generalforsamling stille følgende forslag: 

• Det årlige budget øges med 20%.  

• Grundfondens maksimum sættes til 200.000 kr.  

Oprydning / niveau af "lager" og rod i gården 

Vi fortsætter samarbejdet med Judith om at sørge for, at der er et rimeligt niveau (mindre) af materialer 

mm. i gården. Aftalen med Judith er at der bliver ryddet op i løbet af vinteren. 

 

Cykelsituationen 

Vi afventer afhentning af de gamle cykler. Følger op på næste møde. 

 

Hundelorte gården. 

Der er blevet fremstillet en række skilte som vil blive påsat lygtepæle.  

Vi følger op på næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 



Børn i storskrald og på tage.  

Der er jævnligt børn i storskrald/byttehjørnet. Det må der ikke, det er både farligt og desværre bliver der 

også rodet en del. Derudover ses det også at ting slæbes ud i gården og efterlades der. Det betyder så at 

Judith skal bruge sin sparsomme tid på at rydde op.  

Hvis der ikke findes en løsning på dette, kan en aflåsning af storskrald/byttehjørne blive nødvendig. Det er 

ikke noget vi synes er fedt at bruge penge på. Derfor opfordrer vi alle til at tale med deres børn om dette.  

Vi vil prøve med noget yderligere skiltning.  

Det ses også jævnligt med at børn klatre op og leger på skurenes tage. Dette er både farligt for børn og 

skadeligt for skure.   

Judith har for år tilbage afholdt et møde med mange af børnene i gården for at afhjælpe lignende 

problemstillinger. Vi vil også arbejde videre med denne mulighed. Vi vil planlægge det til en gang til foråret.  

Loppemarked 

Der har været snakket om at afholde et loppemarked i gården. Det vil dog først blive til foråret. Dog kunne 

vi godt bruge lidt hjælp til at arrangere det. Så skriv gerne til gårdlauget hvis du er interesseret på 

bestyrelsen@din-gaard.dk 

 

Generalforsamling 

Dato er ikke endelig fundet, afventer bekræftelse fra administrator. Følger op på næste møde. 

 

Næste møde. 

Næste møde vil være den 18/2 kl. 17:30. 


