
Gårdlaugsmøder 2016
  

Gårdlaugsmøde d.05.01.16. 

Deltagende: Jesper, Pia, Tove og Elsebeth 
Fraværende: Maria 

Hjemmesiden har siden november 2015 selvadministreret af Gårdlaugets bestyrelse. 

Der skal planlægges fastelavn som falder d.7 februar.  

Der indhentes tilbud på magnet til den røde port. 

Der er kommet forespørgsel om, hvorvidt der kan plantes andet end bøgehække i buerne, 
der er blevet fældet grundet altanprojekter.  Der er fortaget afstemning. Der skal plantes 
bøgehække.   

Gartner tilbudet godkendes.  

Kommende arbejdsopgaver. 

Få indleveret ordensreglerne til tryk, så de kan blive hængt op i portene. 
Få udarbejdet en folder med ordensreglerne, som skal udleveres til nye beboere.  
Ændret i vedtægterne, så de er opdaterede. (næste møde) 

———————————————————————————————————————— 

Gårdlaugsmøde:  d.23.2.16

Deltagere: Tove, Elsebeth, Pia, Jesper

Dagsorden:

1 Ordensreglement
2 Cykel-indsamling
3 Arbejdsdag
4 Gartner
5 Port-magnet
6 Hjertestarter
7 Evt.



1. Efter endt korrekturlæsning, rettes der henvendelse til Vester Kopi vedr. 
fabrikation af nye opslag til vores porte. Endvidere vil der komme opslag/
huskesedler op i portene ang. lukning af porte. Nye sommersedler vil også blive 
sat op i porte og opgange.

2.   Cykelindsamling er under opsejling i nærmeste fremtid.

3.   Arbejdsdag forventes at blive afholdt omkring Maj/Juni måned.

4.   Gamle Gartner firma vil muligvis blive udskiftet til efteråret. Møde med Jonas vil   
finde sted i nær fremtid.

5.   Portmagnet er undervejs

6.   Opslag er sat op i opgange og porte.

7.   Optælling af bord og bænke. Check up af materialer til arbejdsdag. Indkaldelse 
af begge bestyrelser ang. gårdmand Peter´s arbejdsopgaver.

________________________________________________________________


Gårdlaugsmøde 13.04.16. 

Tilstede: Tove, Pia, Jesper og Elsebeth 

Jesper kontakter Jonas vedr. evt. gyngestativet. Kan de gøre noget, så det 
kommer til at stå mere stabilt. 

Ligeledes bekræfter Jesper det sidste tilbud. 

Jesper kontakter BBB og beder om at få et tilbud på at male træværket i gården. 
Pia har indhentet et tilbud. 

Overvejelse om, at der ændres farve på pergolaen.  Maleren må komme med et 
bud, som ikke adskiller sig for meget fra farven på skurene. Herefter påtænkes 
det, at Beboerne har mulighed for at afgive en stemme, samt at bestyrelserne 
skal godkende ændringen.  

Det er ikke muligt, at skifte farven på skurene, da der er meget beplantning som 
så vil skulle klippes væk.  



Pia spørger Bastian omkring regnskabet.  

Det besluttes, at der købes en laminerings maskine til gårdlauget. Dette da der er 
mange opslag, der forgår, grundet manglende laminering.  

Cykel indsamling igangsættes.  

Peter vil sætte sedler på cykler, barnevogne mv. som optager pladsen i kældre, i 
gården og på fortovene.  

Nyt møde hurtigt, da der skal laves sedler til cykel indsamlingen. 

_______________________________________________________________ 

Gårdlaugsmøde 23.08.16. 

Deltagerne : Tove, Pia, Jesper og Elsebeth.

Gennemgang af budget 2016/2017. Rettelse sendes til revisor.


Det blev besluttet, at gyngestativet skulle  bestilles ved Jørgen

Østergaard,  UNO Koncept As.  1 af de 2 indhentede tilbud.


Reparation af legestativ er bestilt.  Der indhentes tilbud på, at de

gamle stolper bliver brugt til reparation af legestativ.  Hvor træet

trænger til, at blive skiftet.


Sandet i sandkasserne er skiftet før sommeren.


Søren Petersen skal have et svar på mail omkring støj fra gartnerne.


Jesper har talt med gartneren d.d. der vil snarest blive indkøbt en ny

krukke.


Der har været flere andelshavere der har haft hunde i gården i år.

Der skal laves et opslag og hænges op omkring,  ingen hunde i gården

eller købe et skilt.


Altankasser hænger udover altanen, som er til fare for andre

andelshavere.

Der indstilles til bestyrelsene om, at de tager affære vedr.

Altankasser der hænger uden på altanen.


Peter var meget glad for morgenmad og gave, ved hans 50 års




fødselsdag.


Der skal planlægges arbejdsdag, næste møde.


Møde d. 13 september.


Gårdlaugsmøde d.18.9.16 

Deltager : Tove, Pia, Jesper og Elsebeth.


Elsebeth skal skrive hunde seddel. 


Der skal indkøbes skilte med ingen hunde.


Jesper taler med Poul om vedtægterne.


Der skal skrives til Gartner pigerne om tak for denne gang.  Da vi nu overgår til 
Jonas.


Krukken som er i stykker, kommer snarest.


I bedet med Tivoli roser, skal der fjernes bunddække omkring roserne, så de har 
mulighed for at vokse.


Bastian skal skrive brev til begge bestyrelserne om 2 x 50000 kr.


Gårdlauget ønsker at undersøge mulighederne for cykelstativer i gården.


Indkøb til generalforsamlingen står Pia for.


________________________________________________________________________


Gårdlaugsmøde. 30/10 2016 

  Deltagerne : Jesper, Pia , Signe og Elsebeth.

  Afbud: Tove

  Dagsorden :

  1. Vedtægterne underskrive.

  2. Opsigelses brev skal skrives til Gartner pigerne. Pia skriver.

  3. Pia udskriver referat.  fra generalforsamlingen, som skal hænges op

i opgangene.




  4. Julehygge d. 29.11.16. Fra 17- 19. Sedler skal skrives og hænges

op.

  5. Der er indkøbt et nyt telt af overskuddet fra gårdfesten 2016.

Resterende overskud på 45.50 kr indsættes på gårdlaugskontoen.


_______________________________________________________________


Gårdlaugsmøde d.23.11.16 

Deltagende : Signe,  Jesper,  Tove, Pia og Elsebeth.


Dagsorden :

Hjemmesiden

Julehygge.

Udskiftning af gynge

Økonomi .

Hvordan er reglerne vedr suppleanterne?


Hjemmesiden: 
Jesper redigerer hjemmesiden.  Det skal undersøges, om der ikke kan laves en 

e-mail adresse til Gårdlauget.  Så vores private mail ikke fremgår.


Julehygge: 
Det er tilmeldt 36 til julehygge. 

22 voksne 

14 børn.


Gyngestativet : 
Det besluttes, at der bliver skiftet til et bildæk.


Økonomi : 

Pia skal huske og rykke Bastian for 2 x 50000 kr.


Reglerne om suppleanter: 

Referaterne skal sendes til suppleanterne. 

Vi ses til julehygge tirsdag d. 27.


Referant: Elsebeth 


_________________________________________________________________________ 





