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Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget 13. april 2021
Tilstede: Cicéla, Lars H, Judith, Jacob, Anne (repr. fra Absalongade 46) og Merete (referent)
Afbud: Rasmus og Larry (Lars D)
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1. Opfølgning på sidste møde
Skraldeskilte: Merete undersøger på KK’s hjemmeside om deres plakater kan bruges.
Faldunderlag: Judith tager fat i Stenbroen og Morten for at få en pris på arbejdet.
Udskiftning af træ på og omkring scenen: Træet er ikke blevet leveret til tiden. Arbejdet vil blive
udført i maj måned.
Cykeloprydning: Judith sender opslag til Merete som vil redigere og kopiere så vi kan komme i
gang med den halvårlige cykeloprydning. Judith indkøber bånd til cyklerne og kontakter Line
omkring oprydning i de udvendige gårde/indhak på Skydebanegade.
Der skal ske oprydning ved hjørnet Sønder Boulevard 16/Absalongade 48. Der henstilles til at
der ikke parkeres cykler i området og i bedene. Ejendommens beboere kontaktes om dette.
Der henstilles også til at der ikke sættes cykler op ad bøgehækkene i anlægget og at man kun
har én cykel stående i gården per person. Hvis man har flere cykler, skal de stilles i
cykelkælder.
2. Judith siden sidst
Er færdige med de vilde bede. Har lavet belægning foran lejlighed på Skydebanesiden. Er i
gang med beskæring af sommerfuglebuske. Er i det hele taget godt med.
Judith og bestyrelsen kommer med en henstilling til at der ikke plukkes af gårdens blomster og
at der ikke trampes på dem. Forældre bedes lige tage en god snak med deres børn 😊
Der er indkøbt abrikostræ, knolde og blomster for det sponsorat gården har fået fra beboere i
gården. Det er vi meget glade for.
Hegnet ved den lille legeplads har det ikke for godt. Der skal arbejdes videre med en løsning.
Ved Sønder Boulevard bag ved pilelabyrinten er der stubbe der rådner, og der skal findes en
løsning. Judith går i tænkeboks og vi tager punktet op på næste møde.
Anna som deltog i mødet, informerede om, at de ved Absalongade 46 - i samarbejde med
Judith - laver højbede mv. ved græsplænen for egen regning. De sørger selv for pasning,
vanding mv.

3. Beskæring af træer
Bestyrelsen har fået to henvendelser fra private personer omkring beskæring af træer ud for
deres ejendom efter vi havde haft træbeskæringsfirma ude.
Bestyrelsen var enig i, at evt. klager/forslag til beskæring skal komme fra foreningens bestyrelse
og ikke fra enkeltpersoner.
Vi har som bestyrelse taget beslutning om træbeskæring efter anbefaling fra professionel
træbeskærer.
4. Generalforsamling
Larry (Lars D) og Cicéla har udarbejdet et rigtig fint driftsbudget for gården mht. vedligehold og
forbedringer. Der vil ikke komme nogen stigning i kontingentet til gårdlauget i 2021 da vi bruger
de opsparede midler, men der er forslag til generalforsamlingen om, at der skal ske en
kontingentforhøjelse fra 2022 da vi har brug for en opsparing til uforudsete udgifter. Vi kontakter
administrationen, og får dem til at lave en ny fordelingsnøgle for 2022.
5. Livekoncert i gården
Er blevet kontaktet af AB Skydebanegade som gerne vil ansøge Musik til København om at få
livekoncert i gården den 28. april eller 5. maj. Skydebanen vil gerne betale de 2.500,- kr. det
koster.
Bestyrelsen synes det er en super idé og håber, at Skydebanen bliver valgt til at afholde sådan
et arrangement i gården. Vi skal selvfølgelig være obs på coronaregler omkring antal, så
beboere opfordres til at benytte deres altaner.
6. Larm i gården
En forening har efterspurgt regler for ophold i gården og vil gerne at disse bliver sat op så man
ikke er i tvivl om reglerne. Ordensreglerne vil blive revideret og forslag vil blive sat på som punkt
til generalforsamlingen.
Som det første henstiller vi til at folk viser hensyn ved ophold i gården – voksne som børn. Der
må ikke være larm og der må ikke spilles musik.
Vis specielt hensyn ved scenen da akustikken her er ekstra høj.
Efter generalforsamlingen sørger bestyrelsen for at de reviderede ordensregler bliver sat op i
skabene ved portene og der vil blive lavet skilt til scenen.
7. Skraldeskur mod Istedgade
Skraldeskuret mod Istedgade er aflåst så der bliver sørget for, at Judith får udleveret en nøgle
så hun også kan komme derind.
8. Evt.
Næste møde bliver den 18. maj kl. 18.00. Judith booker lokale.

