
Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget 4. oktober 21
Til stede Henrik, Tine og Gunna. Afbud fra Claus og Michael

1) referent blev Gunna, næste møde er d. 2. November kl. 19.30 hos Gunna

2) siden sidst
- Cykler er mærket (48 stk). Vil blive checket og bortskaffet i løbet af henh. oktober og 
november
- legeborgen har fået udskiftet en del brædder og fået forstærket gulvet. Skal males - 
hvem?
- tørrestativ er repareret. Skal males til foråret
- nøgler til fællesportene er udskiftet, og alle på nær en har afhentet, hvad de havde 
bestilt.
- hønselauget kører. Der er målt op, og huset kommer lørdag d. 9. Skal males. Der 
kommer grønt på taget
- udvidelse af cykelskur v. F 30-32 er påbegyndt
- nye ordensregler er udarbejdet og lamineret
- gårdlaugets selvlukkende vandhane ved vaskeriet er bragt til at frembringe vand i noget 
større mængder ved lokal VVS-lærling uden beregning
- storskrald afhentes i morgen (træ onsdag)

3j Økonomien og diverse regninger betalt siden sidst
- økonomien er stadig pæn dels på grund af sparsommelighed og dels på grund af, at alle 
planlagte aktiviteter endnu ikke er udført.
Tømrerfrank og Mejlshede er betalt.

4) Dyrehold. Den hvide kanin har fået nyt hjem. Som nævnt under pkt. 2) kommer 
hønsehus d. 9. oktober. Bestyrelsen besluttede, at der skulle grønt på taget og huset
 males i samme diskrete grønne farve som legeborgen. Dette betales af gårdlauget. 
Hønselauget står for øvrige udgifter.

5) Gartnertilbud. Der har været afholdt møde med gartnerne, nu de næsten har været i 
gang et år. Stenbroens lagde sig fladt med med hensyn til gårdmandsopgaverne. Der er 
nu ansat en ny mand, så der bliver fejet i gården, i fællesportene og i skralderummene 
hver 14. dag. Dette skal dog ikke forhindre, at man selv holder rent og ordentligt. 
Herudover blev der aftalt forskellige  ting vedr. insekthotel, kompostering mv. Detaljer kan 
fås hos Tine.

6) Evt.
Under cykeloprydning fandt vi frit tilgængeligt en grøn Arlakasse bagest i cykelskuret ved 
PH 15. Den indeholdt en masse sodavand, et par øl, et par sko og en næsten fuld flaske 
whisky. Det sidste er aldeles uansvarligt, idet et hvilket som helst barn kunne komme til 
kassen, som herefter blev forvaret i formandens opgang. Ingen har trods forespørgsler 
tilkendegivet ejerskab. Skoene er nu anbragt i bytterummet, sodavandene gemt til en 
festlig lejlighed, øllerne forsvandt i opgangen og whisky’en indtog bestyrelsen under evt. 


