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Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget 15. juni 2021
Tilstede: Cicéla, Lars H, Judith, Jakob, Rasmus og Larry (Lars D) og Merete (referent)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
3. Opfølgning på sidste møde
4. Fastlåsning af cykler
5. Renovering af scene
6. Koncert ved scenen den 2. eller 3. juli kl. 15.00
7. Judiths 20 års jubilæum den 10. september
8. Svartid på mails
9. Dato for næste møde
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Beskæring af træer blev tilføjet. Herefter blev dagsordenen godkendt.
2. Konstituering
Cicéla - formand
Merete – sekretær
Rasmus – ”kasserer”.
Vi vil køre bestyrelsesarbejdet med uddelegering af arbejdsopgaver så det ikke er formanden der sidder
med det hele.
Rasmus sørger for at der bliver lavet et regneark, hvor vi løbende kan følge med i regnskab/budget. Skal
ligge et fælles sted, hvor alle i bestyrelsen kan gå ind og se løbende.
Lars H tager sig af sociale arrangementer når der kommer forespørgsler ind på fx koncerter
loppemarkeder mv.

3. Opfølgning på sidste møde
Affaldssorteringsskilte – Der skal laves nye skilte til skraldeskurene. Judith tager kontakt til Kommunen
så de kan sende os plakater. Merete sørger for at laminere skiltene i A3 når de kommer.
Faldunderlag – Jakob kontakter Stenbroen for tilbud den 16. juni. Judith får tilbud fra Morten.
Cykelrazzia – Judith har bestilt afhentning. Hun får afhentningsdagen at vide senest 1 dag før de
kommer og afhenter, og vil så godt ha’ hjælp til at bære cyklerne ud på gaden. Judith kontakter
bestyrelsen når hun har fået endelig dato.

Bænke af gammelt scenetræ – Judith samarbejder med fastboende om at få lavet et hyggeligere område
i skyggehjørnet (Sønder Boulevard /Skydebanegade). Der skal arbejdes henimod at det bliver et
hyggeligere og grønnere område. Judith kommer med plan til næste bestyrelsesmøde midt i august.
Ordensregler i infoskabe og skilte ved scenen – De ordensregler der blev besluttet på
generalforsamlingen er hængt op i infoskabene og de aftalte skilte er blevet sat op ved scenen.
Elektricitet i gården – Lyset er gået nogle gange i forbindelse med regnvejr da der er en sikring der slår
fra. Judith holder øje med det.
4. Fastlåsning af cykler
Punktet omkring fastlåsning af cykler til fast inventar i gården blev taget op efter henvendelse fra
beboere, hvor deres forsikring kræver to aflåsninger. Vi arbejder videre med det efter sommerferien.
Der findes allerede løsninger flere steder i gården, hvor der er låsesystem der er gravet ned i jorden.
Disse bliver desværre ikke brugt.
Der blev stillet spørgsmål til forsikringsspørgsmålet omkring to aflåsninger. Er det ikke nok med aflåst
cykel og aflåst port?
5. Renovering af scene
Larry (Lars D) tager sig af renovering af scenen. Der tages kontakt til arkitekt så renoveringen bliver
udført korrekt.
Vi regner med at arbejdet går i gang 1. november 2021 da vi lige skal ha’ Halloweenfesten den 29.
oktober i hus først.
Lys på scenen skal deles op så alt ikke tænder på en gang.
6. Koncert ved scenen den 2. eller 3. juli kl. 15.00
Skydebanens festudvalg har givet tilsagn til at betale for koncerten. Det er vi rigtig glade for. Så snart
datoen er på plads skal det meldes ud i Facebookgruppen så beboere bliver orienteret.
7. Judiths 20 års jubilæum den 10. september
Tages op efter sommerferien.
8. Svartid på mails
Når der skrives ud bestyrelsen imellem, skal der være en svartid på maks. 3 dage.
9. Dato for næste møde
17. august 2021 kl. 19.00. Judith sørger for at booke lokale.
10. Beskæring af træer
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Absalongade 46 omkring beskæring af egetræer. Da der er foretaget
beskæring af træer i år tages forespørgslen op igen når der skal beskæres træer næste gang.
11. Evt.
Gården har fået en krukkedonation bestående af store blomsterkrukker. De står allerede rundt i gården.
Besyrelsen takker for dem.
Gårdens børn vil gerne lave fuglekasser. Judith undersøger om det evt. kan blive i efterårsferien (uge 42).
Der var blevet arrangeret koncert ved scenen den 12. juni uden gårdlaugets viden og koncerten var heller
ikke blevet annonceret på facebookgruppen. Koncerter i gården/ved scenen skal godkendes af gårdlauget –
gerne i god tid så koncerten kan annoceres - også i god tid.
20. juni 2021.

