
Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget tirsdag den 16. februar 2021 
 

Til stede: Lars H., Cicéla, Judith og Merete 

Ikke til stede: Lars D, Jakob og Rasmus 

 

Dagsorden 

 

1. Beskæring af træer 

2. Indkøb af elsav 

3. Oprydning ved drivhus 

4. Udskiftning af træ ved scenen 

5. Faldunderlag ved gyngerne 

6. Fyrværkeri i gården 

7. Dato for generalforsamling 

8. Evt. 

9. Fastsættelse af næste mødedato 

 

1. Beskæring af træer 

Træerne i gården skal beskæres. Det blev besluttet at fortsætte med den beskæring der har været på de 

store træer tidligere. Træerne mod Istedgade og Absalongade tyndes ud, men beholder højden grundet 

akustik i gården og at det bliver anbefalet af firmaet da det klart er det bedste for træernes sundhed. Judith 

koordinerer med firmaet der skal beskære. 

På sigt skal der kigges på de store træer mod Sønder Boulevard da de står meget tæt på bygningerne og 

rodnettet kan give problemer. 

Kirsebærtræet på bakken har det ikke godt og bør på et tidspunkt fældes. 

 

2. Indkøb af elsav 

Saven er bestilt, men er i restordre. Kommer hjem i marts/april. 

 

3. Oprydning i og omkring drivhus 

Bestyrelsen har fået henvendelse fra en andelshaver omkring rod i og omkring drivhuset i gården. 

Området omkring drivhuset er et arbejdsområde så det vil man kunne se. Der skal dog ryddes op 2 gange 

årligt (forår og efterår). Drivhuset bruges til opbevaring af planter om vinteren og til planter om sommeren. 

Der skal også her ryddes op 2 gange årligt (forår og efterår). 

 

4. Udskiftning af træ ved scenen 

Mangler opdateret pris fra håndværker på træ ved scene og på den faste bænk ved græsset. Lars kontakter 

håndværkeren. 

 

5. Faldunderlag ved gyngerne 

Afventer pris på faldunderlag. Jakob With undersøger. 

 

6. Fyrværkeri i gården 

En beboer blev nytårsaften ramt at en raket da vedkommende stod på sin altan. Der må IKKE fyres raketter 

af i gården. Det skal ske på gaden. 

 



7. Dato for generalforsamling 

Cicéla har kontaktet Helle i Toft Administration og bedt om forslag til datoer til generalforsamlingen. Cicéla 

skriver ud til bestyrelsen så snart hun hører fra Toft Administration. 

 

8. Evt. 

Der er stadig 4 lamper der ikke virker i gården. Judith kontakter elektriker. 

Der er udskiftet nogle glas i drivhuset. 

Cicéla har bedt Toft Administration om et regnskab. 

Der var en snak om tiltag i gården. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at arbejde henimod at der kommer 

græs eller andet grønt på cykelskurene. Det er dog meget dyrt, og det skal også undersøges om de 

nuværende konstruktioner kan klare vægten. 

 

9. Fastsættelse af næste mødedato 

Næste møde afholdes den 23. marts kl. 17.00. 

 

 

Merete Breilev, referent 

 

 

 

 


