Referat af gårdlaugsbestyrelsesmøde den 18. februar 2020
Deltagere:
Merete, Rasmus, Judith, Lars og Ciséla
Fraværende:

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.
Forslag er klar til generalforsamling

Cykelsituationen
Cykler er langt om længe blevet afhentet.
Hundelorte gården.
Der er blevet fremstillet en række skilte som vil blive påsat lygtepæle.
Vi følger op på næste møde.

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
Generalforsamlingen vil blive afholdt den 14. april kl. 18:00 i Vesterbo’s fælleslokale.

Cigaretskodder i gården
Vi ser desværre mange steder i gården at der smides cigaretskodder. Det er både skadeligt for miljøet og
Judith bruger lang tid at samle alle skodderne op. Derfor vil vi godt opfordre til at man tænker sig om og
smider skoddet i skraldespanden i stedet.

Dyrkning i gården
I løbet af foråret vil der være mulighed for at dyrke ting i gården. Hvis man er interesseret, skal man
begynde at spirer planter allerede nu. Tag Tomat vil sandsynligvis komme forbi og holder et oplæg om
muligheder i gården engang i marts. Tal evt. med Judith omkring muligheder.
Vi ser også på muligheden for en arbejdsdag hvor der bl.a. kan laves nogle plantekasser mm. Dette kræver
selvfølgelig at folk har lyst til at deltage.

Næste møde.
Næste møde vil være generalforsamlingen den 14/4 kl. 17:30. Bestyrelsen mødes en halv time før officiel
start på generalforsamling.

