Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget tirsdag den 23. marts 2021
Til stede: Lars H., Lars D, Cicéla, Judith, Jakob og Merete
Ikke til stede: Rasmus
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1. Oprydning i og omkring drivhuset
Startede mødet ved drivhuset, hvor vi talte oprydning i og omkring drivhuset og evt. flytning af drivhus. Der
kigges også på en løsning til et nyt drivhus mht. størrelse, placering på området, gravearbejde mv.
Cicéla og Merete tager snarest nogle timer sammen med Judith til oprydning ved drivhuset.
2. Opfølgning på sidste møde, herunder træbeskæring, elektriker, faldunderlag og scene
Træbeskæringen gik fint, og det er blevet udført efter anvisningerne. Der blev også rodfræset i bedet ved
Istedgade, da dette blev glemt sidste gang.
Der har været elektriker og ordne de fire lamper der ikke fungerede. Heldigvis havde Judith gemt gamle
reservedele så elektrikeren kunne bruge dem og derved spare os for en del penge.
Jakob sørger for at få en pris på faldunderlag til næste møde.
Træet på scenen og træet på ”bænkene” langs græsset ved scenen som skulle være lavet i 2020, bliver
lavet i påsken. Judith hjælper til.
3. Gårdinformation v/Judith.
Se punkt 2.
Derudover er der spredt flis fra træbeskæring rundt i gården. Skal i gang med reparation af en antal
trillebøre. Har været i gang med oprydning i skure. Mangler arbejdshandsker og -tøj. Har mange krukker
ved drivhuset. Vil prøve at lave køkkenhave i nogen af krukkerne.
4. Regnskab v/Cicéla
Der har været et overskud på ca. 54.000,- i 2020. Det skyldes at træarbejdet ved scenen (32.000,-) ikke er
blevet udført i 2020 som beregnet (bliver lavet i april 2021). Også elarbejdet (ødelagte lamper i gården) og
beskæring af træer er først blevet udført i 2021.

5. Endelig dato for generalforsamling
Generalforsamlingen bliver afholdt den 26. maj kl. 18.00 og fælleslokalet i Skydebanegade er reserveret.
Lars H kan ikke deltage, så Jacob repræsenterer Skydebanegade. Tidspunkt afventer.
6. Evt. forhøjelse af kontingent til gårdlauget
Der vil komme en del vedligeholdelse de kommende år og bestyrelsen vil foreslå en forhøjelse af
kontingentet til gårdlauget. Cicéla og Lars D udarbejder et driftbudget for kommende udgifter, vedligehold
og indkøb som bl.a. inkluderer: Træbeskæring hvert andet år, faldunderlag ved gyngerne, nye møbler ved
scenen, nybeplantning, renovering af scene (murarbejde), indkøb af grill, ekstra mandetimer i forbindelse
med flytning af drivhus samt indkøb af lidt materialer, årlig lønregulering.
Der skal udarbejdet en liste over de andele de forskellige foreninger betaler nu og forslag til forhøjelse.
Det vil også være en god idé, at der på generalforsamlingen bliver talt om, hvilket niveau man forventer til
gården. Hvis ikke kontingentet forhøjes, vil vi komme til at se forfald.
7. Timesedler Judith
Rasmus vil gerne fortsætte med ansvaret for Judiths timesedler og timeregnskab. Bestyrelsen får hvert
kvartal en opgørelse fra Rasmus.
8. Opdatering af hjemmesiden - http://din-gaard.dk
Bestyrelsen håber at Rasmus vil fortsætte med at redigere og lægge relevante dokumenter op på siden.
9. Opdatering af Facebook https://www.facebook.com/search/top?q=beboere%20i%20skydebane%20%C3%B8st-karreen
Merete sørger for at lægge referater op på siden når de er godkendt.
10. Nye skraldeskilte
Merete undersøger om vi kan bruge kommunens plakater. De skal printes i min. A3-størrelse.
11. Opsætning af ”gamle” skilte i gården
Der blev sidste år lavet skilte til gården som ikke er blevet sat op. Bl.a. om løse hunde og deres
efterladenskaber. Judith har løbende talt med hundeejere om problemet og det er ikke så stort som det har
været. Bliver det værre, skal skiltene op.
12. Cykeloprydning
Cykeloprydning skal ske to gange årligt. Judith mailer opslag til Merete som printer disse. Judith sørger for
indkøb af bånd til cyklerne. Judith og Merete koordinerer snarest.
13. Fastsættelse af næste mødedato
Ny mødedato: 13. april kl. 17.00.
14. Evt.
Intet under dette punkt.
Merete Breilev, referent

