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Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget 17. august 2021
Tilstede: Cicéla, Lars H, Judith, Jakob, Rasmus og Larry (Lars D) og Merete (referent)
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rasmus regneark for løbende daglig økonomisk oversigt. Opdatering økonomisk status.
Affaldsskilte - Judith & Merete
Faldunderlag - Jakob & Judith
Opfølgning cykelrazzia
Opfølgning på hjørnet Boulevard/Skydebanen
Opfølgning på ordensregler- skabe og skilte i gården. Hjemmeside + FB.
Musik i gården - Stadig klager fra beboere rundt Scenen.
Skydebanens morgenmadstradition
Fastlåsning cykler - action
Renovering Scene - tilsendt vejledning for hvad som præcist skal laves samt et prisoverslag.
Elektricitet laves samtidig med renovation.
Fuglekasser - samarbejde med børn i efterårsferien?
Judith siden sidst. Dyreliv?
Dato næste møde
Evt.

1. Rasmus regneark for løbende daglig økonomisk oversigt. Opdatering økonomisk status.
Siden sidst er der brugt 6.000,- på ingeniørberegninger i forbindelse med renovering af scenen.
Der er lavet timestatus for Judith og Søren til og med uge 24. Rasmus sørger for at opdatere.
Der skal bruges timer til arrangement i forbindelse med presning af æbler til most (Judith finder dato til
dette arrangement).
Cicéla har sent link til regnskab. Dette link er dog kun til at se posteringer.
Rasmus sørger for at lave et excelark, hvor vi løbende kan se regnskabet. Regnskab fra administrationen
får vi per kvartal.
2. Affaldsskilte - Judith & Merete
Judith har kun modtaget klistermærker til affaldscontainerne men ikke skilte. Hun rykker KK.
Istedgade 53 skal ha’ adgang til det aflåste skraldeskur. Merete undersøger, hvordan det fungerer.
3. Faldunderlag - Jakob & Judith
Der er ikke noget nyt. Judith kontakter både Stenbroen og Morten for at få tilbud.
4. Opfølgning cykelrazzia
Ca. 100 cykler blev hentet. Samlet i Øst, gårdene på Skydebanegade og Vest.
5. Opfølgning på hjørnet Boulevard/Skydebanen
Judith har lavet lille skitse i samarbejde med beboer, men ikke nogen plan om, hvornår arbejdet skal
udføres. Det blev aftalt at Jakob tegner en mere vellignende skitse over området.

6. Opfølgning på ordensregler- skabe og skilte i gården. Hjemmeside + FB.
Ordensreglerne skal sættes op ved alle for og bagtrapper i foreningerne.
Judith hører KK om de har nogle skiltestativer vi kan bruge udendørs.
Rasmus sørger for at lave et skriv på facebooksiden og henviser til reglerne på hjemmesiden.
7. Musik i gården - Stadig klager fra beboere rundt Scenen.
Cicéla og Larry laver skrivelse som kan mailes ud til foreningerne i gården.
Der skal laves pæne skilte i forbindelse med renovering af scenen. Plexiglas er en mulighed.
8. Skydebanens morgenmadstradition
Skydebanegade har fået lov at afholde morgenmadsarrangement den 21. august kl. 10-12. De plejer at
afholde det i Skydebanegade, men grundet Corona har kommunen ikke nået at behandle deres
ansøgning om at spærre vejen af.
9. Fastlåsning cykler
Det er stadig ikke lovligt at aflåse cykler mv. til fast inventar i gården.
10. Renovering Scene - tilsendt vejledning for hvad som præcist skal laves samt et prisoverslag.
Vi har modtaget beskrivelse fra ingeniørfirma over, hvad der skal laves i forbindelse med renovering af
Scenen.
Lars sørger for at få lavet tilbud på det hele – også elektricitet – på basis af ingeniøranbefalingen.
Arbejdet vil formodentlig ikke gå i gang før til foråret.
Ingeniøranbefalingen gennemgås på næste møde.
11. Fuglekasser - samarbejde med børn i efterårsferien?
Judith får besøg af tre skoleklasser sidst i august der skal vises rundt i gården. Som tak vil de bygge
redekasser til gården som vi kan sætte op. Kan være de kan sættes op i efterårsferien sammen med
gårdens børn, hvis muligt. Judith undersøger.
Lars H undersøger om han kan skaffe flere redekasser.
12. Judith siden sidst. Dyreliv?
Judith skal have fat i KK da det skal tjekkes om der er rotter ved kloakken ved Istedgade 51-53.
13. Dato næste møde
Mandag den 27. september 2021 kl. 19.00. Judith booker lokale.
14. Evt.
Judith har ferie i uge 37.

