
Referat af bestyrelsesmøde d. 06.08.18 
 
Til stede: Frank, Tine, Gunna og Jacqueline, Afbud: Michael, Referat Jacqueline 
 
1) Henvendelser til Gårdlavet og status for gårdens drift. 
a) Legeborgen er blevet repareret, da nogle børn var ved at falde igennem gulvet ved en 
fødselsdag. Bræddegulvet fejlede intet, men de (meget kraftige) bolte, der holder gulvet var 
bøjede. Kunne se ud som om, der har været voksne, der har hoppet fra taget og ned.  
SÅ LEGEBORGEN ER FOR BØRN. 
 
b) Det har været en herlig varm sommer, som desværre har givet problemer med fester, høj 
musik, druk, cigaretskod. afsluttende med boldspil på boldbanen kl 04 om natten. 
VI HAR ORDENSREGLER, HVORAF DET FREMGÅR, AT DER SKAL VÆRE RO KL 
22 I ANLÆGGET. DÆMPET TALE ER OK, især lidt væk fra sovende beboeres vinduer. 
 
c) Storskraldsrummet 
Byttehylden må lade livet, men der findes noget der hedder NABOSKABET som vi evt kan 
få i stedet. 
Rummet fungerer elendigt. Frank og bestyrelsen rydder op uafladeligt. Folk sætter alt muligt 
og især umuligt i storskraldsrummet, så bestyrelsen må bide i det sure æble og styre brugen. 
Jacqueline og Gunna laver et oplæg til samtlige 15 ejendomme med en  invitation til møde 
om mulige løsninger på problemerne. 
 
d) Gyngestativ 
Det nye gyngestativ bliver vendt, så det giver mulighed for at gynge uden risiko for at ramme 
hækken. Underlaget er udvidet ved en minimalistisk genbrugsløsning, fikset af Frank. 
 
e) Vandet fra den venstre hane ved vaskeriet er til gårdlaug og gartnerne. Den højre hane 
med automatisk lukning er til leg og håndvanding af fællesarealer. Hanerne er ikke til privat 
brug. 
 
f). Der er problemer med kattebæ i vores have. Gartnerne er temmelig trætte af det. Vi 
gennemgik den lille kattebestand og mente ikke, at vi kunne gøre noget ved det. Men Sysette 
har samlet op, hvad der måtte være. 
 
g) Der er mange arrangementer i vores gård. Desværre af og til af et omfang, så resten af 
beboerne ikke kan benytte haven. Vi besluttede, at området mellem boldbane, mur og sti skal 
være alment tilgængeligt, og at vi gerne vil have besked om større arrangementer mhp at 
godkende dem. 
 
2. GENNEMGANG AF GRÅDLAVETS ØKONOMI 
Den ser sund og fornuftig ud, intet ekstravagant forbrug.  
 
3. STATUS FOR BESLUTNING OM ENDELIG PLAN FOR F28. 
Vi foreslår der laves en projektgruppe med bestyrelsesmedlemmer og rep. fra F28, så vi til 
næste generalforsamling kan tage en beslutning og sætte arbejdet i gang. 
 
4. HAVEMUREN bliver malet/kalket og hestestalden får malet gavlen.  
 
Næste møde er 03.09 hos Tine eller i gården 


