
Bestyrelsesmøde i Gårdlauget, tirsdag den 28. februar

Til stede: Gunna, Henrik og Tine

1) Tine var så heldig at blive referent. 

Næste møde fastsat til d. 28. marts hos Angelo

2) Siden sidst:
a.Fastelavn var en succes, mange mennesker. Sjovt og underholdende var det
b. Resten af grenene bliver fliset mandag i næste uge (er sket), og vi fordeler det selv – 2-3 trillebøre til hønsefolket, 
og resten til hvem, der måtte ønske det.
c. Gunna har foretaget en succesfuld - mener hun - udflugt til endnu en cykelsmed, som i øvrigt gerne vil hente vores 
døde cykler. Aftale om cykelværkstedsdag i april indgås sidst i marts.
d. Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Lars Olsen om flere redekasser. Gunna oplyser, at vi har 4-5 redekasse 
siddende på skure uden fugle i – kun mider som beboere. Henrik foreslår dem flyttet, under hr Olsens kyndige 
vejledning, så vi undersøger om kasserne kan flyttes
e. Kompostkasserne: tegningerne er udformet af Angelo, og konstruktion starter snarest.
f. Belysningen i Kirsebærlunden bliver taget ned lørdag den 4. marts kl. 11.
g. Fælles arbejdsdag i gården fastsat til søndag den 30. april kl. 11! Og Gårdlaugets generalforsamling er som 
tidligere udmeldt den 10. maj   kl. 17.00  

Andet nyt fra gården: vi sætter sedler på de ulåste cykler ved PH 17 (ingen kender tilsyneladende noget til dem) 
lørdag en 4.3 med 2 måneds frist, ergo til den – altså de fjernes senest 30. april

3) Årsregnskab og budget fra DEAS er kommet. Henrik påpeger, at der stadig hensættes penge til posten 
”hensættelser”, hvilket DEAS flere gange er blevet anmodet om ikke at gøre... så Henrik vil minde dem om det igen, 
igen. Ellers ser regnskab & budget både sundt og godt ud. Vi “efterrationaliserer" budget 23 til gf. og udarbejder et reelt 
budget for 24.

4) Gartneropgaver mm her i foråret
a. Der kommer nyt sand i sandkassen i april, og børnene står igen i år for transporten af det gamle sand hen til 
blomsterengen. Det gik så fint og fornøjeligt sidste år.
b. De to blomsterenge bringes på fode, dvs blomsterengen tilsås ligesom de andre år i marts, og de to ”golfmarker” 
klarer det selv.
c.Værtsplanter for sommerfugle undersøges – Gunna spørger Danmarks Naturfredning, om hvilke værtsplanter de 
forjættende sommerfugle udklækker æg og larver i. Ligesom vi også indhenter oplysninger fra gårdens 
sommerfuglemand, Niels Munch.
d. Alle i bestyrelsen tjekker lunker lokalt næste gang det regner, og tager foto! Især ved Fiolstræde 30-32
e. Fællesporten i RS 11 skal males. Henrik undersøger mulighed for at male sammen med portene Fiolstræde 34 og 
36.

5) Nye havemøbler: vi tjekker priser og indkøber "lidt" ind hos Havemøbelland, da der er tilbud lige nu. Tine forhører sig
om pris, hvis vi tager 3. (er sket)

6) Evt. Angående gårdmandsarbejdet lyder det fra de tilstedeværende, at fejningerne er ok, vi har ikke bemærket nogen
mangler, kun grenene der flises mandag d. 6., nu da udbygningen af kvashegnene er færdig.


