
Referat af bestyrelsesmøde i gårdlaug den 9. juni 2020 

Deltagere: Merete, Rasmus, Lars og Ciséla 

Fraværende: Judith 

Træ på scenen 

Vi har desværre ikke modtaget nødvendig information fra leverandør. Vi skulle modtage tilbud 

snarest.  

  

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 skulle modtage tilbud snarest. 

  

Cykelsituationen 
Der er fortsat mange cykler i gården også mange der ikke er i brugbar stand. 

Ny oprydningsrunde vil om muligt igangsættes 1. september. 

  

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

Skilte er ikke blevet opsatte endnu, vi følger op til næste møde. 

  

Løse dyr i gården 
Det er ikke tilladt at have løse dyr i gården. Især hunde er et problem. Derfor beder vi alle om at 

holde deres dyr i snor.  

  

Loppemarked 
Der har været snakket om at afholde et loppemarked i gården. Grundet COVID-19 er det indtil videre 

udskudt. Det blev diskuteret om man kunne lave noget sammen med Skydebane festen.  

  

Generalforsamling 
Generalforsamlingen vil blive afholdt den 17. juni kl. 18:00. 

  



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. 

  

Skrald og affaldssortering 
Judith bruger fortsat meget tid på at rydde op efter andre i affaldsskuret i sydenden. Det kan 

simpelthen ikke være rigtigt at dette er nødvendigt. Vi opfordrer alle til lige at bruge 2 minutter 

ekstra.  

Vi ser på muligheden for at afholde en event hvor man kan stille spørgsmål til hvordan man 

affaldssortere korrekt. 

  

Beskæring af træer 
Træer bliver beskåret hvert andet år. Der er ikke økonomi til at gøre det hvert år. Vi vil se på at 

beskære træerne lidt kraftigere til næste år.  

  

Ansættelseskontrakt. 
Der er desværre stadigvæk udestående omkring Judiths kontrakt. Vi vil se på at få det i orden 

snarest.  

  

Forslag til generalforsamling 
Forslag fra Istedgade 53 blev drøftet på mødet. Det vil blive op til generalforsamlingen at tage den 

endelige afgørelse, men bestyrelsen er positivt stemt.  

  

Næste møde. 
Næste møde vil være generalforsamlingen den 17/6 kl. 18:00. 
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