
Referat af Gårdlavs bestyrelsesmøde 13-11-2018

Til stede: Frank, Gunna, Tine Jacqueline og Michael

1) Det nye gyngestativ
Beboerne i Fiolstræde 28-28A er kede af dimensioneringen, placeringen og proceduren i 
forbindelse med opsætning af det nye gyngestativ. Utilfredsheden blev bekendtgjort ved 
opslag i portene, samt en underskriftsindsamling blandt beboerne i ejendommen 
Fiolstræde 28-28A. Et dialogmøde blev afholdt, hvor bestyrelsen får Gårdlavet mødte 
fuldtalligt op. Efterfølgende blev sagen og mødet diskuteret i bestyrelsen og konklusionen
blev, at et flertal i bestyrelsen ser anderledes på sagen end beboerne i Fiolstræde 28-
28A.

2) Diskussionspunkt: Samarbejde mellem gårdlavsbestyrelse, og beboere/bestyrelser
for de enkelte boligforeninger.
Bestyrelsen for gårdlavet med formanden i spidsen skal varetage driften af gården og 
helhedens interesser. Spørgsmålet som kom til diskussion var: I hvilken udstrækning og 
hvordan skal gårdlavet inddrage, orientere, høre og tale sig til rette med de 
ejendomme/boligforeninger/bestyrelser, som i særlig grad berøres af ”tæt-på” 
beslutninger.
Drøftelsen heraf nåede ikke til nogen konklusion, men der er divergerende syn på sagen.
På den ene side gælder det, at i sidste instans er det gårdlavet, der bestemmer, og det er
uhensigtsmæssigt at gøre driften alt for besværlig. På den anden side gælder det, at 
bestyrelsen ikke skal opleves som diktatorisk, og beboerne i alle medlemsejendommene 
gerne skule føle sig som en del af fællesskabet, som orienteres og høres i sager som er 
vigtige for dem.

3) Vaskerilav
Diverse detaljer vedrørende detaljer såsom udgifter til toilet, kroge/knager, rene 
håndklæder m.m. drøftet. Det blev vedtaget at gårdlavet fortsat bidrager til udgifterne 
med en andel på 5.000 om året.

4) Lystændingsfest Søndag den 2-12 kl. 17. Musik: Bodil og Michael (Rosengården 7) 
videreførte traditionen som de startede år tilbage. Gløg og æbleskiver organiseret – og 
nissejagten: Børnene skal finde nisserne inden træet bliver tændt.

5) Storskraldsrum
Bestræbelserne og drøftelserne om hvordan vi kan få storskraldrummet til at fungere 
fortsatte. A) Når og hvis rummet skal aflåses, skal vi finde en anden placering til 
byttehylde – eller et ”Nabo-Skab”. Hvor skal giftskabet hen til farligt affald? Hvilke 
kategorier af affald skal eventuelt flyttes ud af det fælles storskraldsrum: Hårde 
hvidevarer, sanitet, brændbart træ, metal osv... Sidst men ikke mindst, hvornår skal vi 
sætte forsøget med aflåsning i gang og udlevere nøgler de, som har meldt sig som 
nøgleansvarlige? Drøftelserne fortsætter. Indtil videre er tømningsfrekvensen sat op, for 
at se om det kunne afhjælpe problemerne.

6) Økonomi Der er ikke sket noget vildt og vanvittigt. Vi holder budgettet og kan - som 
vedtaget på GF - hensætte yderligere 75.000 kr. til renoveringen af Kastaniegården.

7) Kastaniegården
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Gårdlavet og Fiolstræde 
28-28A.

8) Eventuelt
Sandkassen trænger til renovering og ny afdækning. Klage over kattelort fra gartnerne og
børneforældre

Næste møde: Mandag 28/1 kl.11 hos Tine



Referat af Gårdlavs bestyrelsesmøde 31-1-2019

Til stede: Frank, Gunna, Tine Jacqueline og Michael

1) Økonomi
Vi har i det forløbne år været forskånet for uforudsete udgifter og har holdt budgettet for 
2018. Der er nu hensat 225.000 kr. til renovering af Kastaniegården.

2) Fastelavn
Tøndeslagning, præmier, bagværk og drikkelse m.m planlagt og organiseret til afholdelse
af fastelavn i gården den 3. Marts

3) Erhvervspap affald
Henvendelser fra renovationsselskab om overfyldte papcontainere på 2 af de 5 stationer. 
Hvordan skal problemet løses? Skal og kan tømningsfrekvensen sættes op? Kan man få 
alle – herunder erhvervene - til at være mere omhyggelige med at sammenpresse 
papaffald? Skal erhvervene forbydes brug af fællescontainere og påbydes selv at 
bortskaffe deres papaffald – evt . med det til følge, at der kommer en del yderligere 
containere ind i gårdene?
Det kører fornuftigt i Fiolstræde 28-28A og 30 og det blev vedtaget indtil videre kun at 
arbejde med en løsning de 2 steder, hvor renovationsselskabet har gjort opmærksom på 
overfyldningsproblemer.

4) Storskraldsrum status Indtil videre har det hjulpet at sætte tømningsfrekvensen op.

5) Planer for gården: Hvad barsler vi med?
Udover beskæring af træer og buske, står arbejdet lidt stille her i vintersæsonen. Punktet 
tages op til næste bestyrelsesmøde den 12/3.

6) Kommunikation og deltagelse
Bestyrelsesmøderne i gårdlavet er åbne, og man er velkommen til at deltage, hvis man 
har noget på hjerte. Forslag er velkomne og private initiativer ligeså, men sidstnævnte 
skal naturligvis aftales med gårdlavsbestyrelsen.



Referat af Gårdlavsbestyrelsesmøde den 12-3-2019, kl.19.30-23

Til stede: Frank, Gunna, Tine, Jacqueline og Michael

1. Henvendelser til gårdlavet siden sidst og status for gårdens drift.
A) Sommerfest m. telt
En beboer vil gerne holde 15 års fødselsdagsfest for sin søn i gården den 8/6 og vil gerne stille telt 
op i haven. Bestyrelsen havde drøftet sagen per mail og formuleret en tilladelse og nogle 
betingelser, som efterfølgende blev drøftet med henblik på, når der i fremtiden måtte komme 
andre lignende henvendelser.

B) Affaldsløsning erhverv/pap
Punktet førte til en meget lang diskussion, som gik på hvilken rolle Gårdlavet, Gårdlavsformanden
og Gårdlavsbestyrelsen har i forbindelse med driften af de forskellige affaldsstationer. Skal det 
styres centralt (Franks synspunkt) eller decentralt via de lokale affaldsansvarlige (Gunna og 
Michaels synspunkt). Skal erhvervene afskæres fra brug af fællescontainere (Frank) eller skal vi 
finde løsninger med erhvervene, så vi undgår opstillingen af ekstra erhvervscontainere (Gunna og 
Michael). Skal aftaler om ændringer af tømningsfrekvens og volumen af de opstillede containere 
håndteres centralt eller decentralt? Der blev ikke taget nogen endelig beslutning. Dog blev det 
besluttet at formanden og flere bestyrelsesmedlemmer sammen deltog i et møde med 2 
repræsentanter for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning den 14-3-2019. Hvad vi 
fandt ud af ved denne meget informative gennemgang, og hvilke løsningsmuligheder der er på 
eventuelle problemstillinger på de enkelte affaldsstationerne blev gennemgået med konsulenterne. 
Et resultat heraf er, at vi har fået monteret alle batteribeholderne på stolperne (i stedet for på 
metalfod), hvilket allerede har skabt lidt bedre pladsforhold.
Mere orientering om sagen, vil man kunne få på den kommende GF, hvor der også vil være 
mulighed for debat. Den kommende bestyrelse vil skulle tage stilling til central/decentral 
affaldsløsning.

C) Sandkasse
Den gamle udtjente sandkasse er udskiftet med en flot ny sandkasse

D) Skurvogn
En skurvogn er opstillet i forbindelse med håndværksarbejder i ejendommen Fiolstræde 34-36

2. Gennemgang af regnskab for 2018 og budget for 2019 samt valg af dato for 
generalforsamling.
Efter en del forsinkelser forelå regnskabet endeligt, hvorefter en GF dato kunne fastlægges. GF 
afholdes den 25. april, kl. 19:30. Indkaldelser er udsendt og opsat i portene.

3. Gennemgang af gårdlavets økonomi d.d.
Ser fornuftigt ud. Vi holder budgetterne.

4. Referat fra tidligere møder 13-11-2018 og 31-1-2019
Gennemgået.

5. Ajourføring af tidsplan for aktiviteter og prioritering af opgaver i gården. Indretning af 
garagen i Hestestalden. Maling af havemur. Reparation og evt. udskiftning af defekte havemøbler. 
Forårets arbejdsdag aftalt til lørdag den 27-4, kl. 11. Se opslag i portene. Vel mødt!

6. Indretning af storskraldsrum.
Placering af naboskab, placering af miljøskab, en ekstra dør eller ej, opdeling i 2 eller 3 zoner, 
startdato for den nye storskraldsordning med aflåsning og nøgleudlevering til lokale 
storskraldsansvarlige, blev debatteret livligt. Vi nåede ikke i mål (to be continued).

Næste bestyrelsesmøde den 11/4 kl. 11 hos Jacqueline.


