
Gårdlaugsmøder 2013

Gårdlaugmøde 21.01.13. 
　 
Deltagende: Arne, Pia, Tove og Elsebeth 
Fraværende: Morten. 
28 tilmeldte til fastelavn. 
　 
11 fra 0 - 3 
7 fra 3 - 6 
10 fra 7 - 11 
　 
Indkøb.　 
3 tønder og 3 bat. 
28 Slikposer/ fastelavnsris. 
3 kongekroner og 3 dronninge kroner. 
Ting til tønderne, inden i. popcorn, rosin, …… 
Katte til tønden. 
Kaffe./ te.??????? Tov ????? 
Mælk, sukker.　 
Juice Brikker. 
Plastik krus. 
Småkager/ flødeboller.　 
　　 
5 forældre til udklædning. Laves seddel. 5 sedler. 
Opdelt i 0-3 og 4-6 og 7 -…….. Laves af Arne. 
　 
6 præmier af gavekort 50 kr. til fætter BR. Sidste bræt og udklædning. 
Hvad er reglerne for fastelavn. 
Bunden katte dronning, sidste bræt katte konge. 
　 
Indkøb søndag d. 3 feb. kl. 10 tiden. 
　 
　 
　 
Kl. 10, mødes vi d. 10. Feb. 
Vi tager alle kaffe med ned. 
　 
Evt. Gårdlaugmøde: 19 marts kl 17. 



Gårdlaugsmøde d. 22.4.13 

Deltagende: 
Tove, Pia, Arne, Morten, Jacob og Elsebeth. 

Punkt: Eftersyn af legepladsen. Tove kontakter firmaet. 

Arbejdsdag: Der skal være 2 dage i år. Før og efter sommer. 
1. lørdag: 25. maj. Kl. 13. arbejdsdag. Jacob laver indkaldelse. Husk 
tilmelding. Samt info omkring facebook siden ved Gårdlauget. Gårdlauget 
Boulevarden. Pia kigger arbejdsmaterialer. 

Forslag: Børnenes have dag, til plantning af grøntsager i haverne til alles 
brug. 
Arbejdsønsker: Liste til Sophus vedr. ønsker for, hvad Johnny skal nå i 
sommeren. 
Rengøring af tørrerum ved nr. 20, samt af barnevognrummet. Samt af 
andre rum til cykler. ( er det vores 
område eller ? ) 
Blade i trappe nedgangene både inde og ude skal fjernes. 
Ønskes cykelgennemgang igen. Både i gården og på gaden. Plantebaljerne 
skal findes frem, så det er muligt at plante i disse. Nøgle til Johnnys 
lokaler, vil Gårdlauget gerne låne til arbejdsdagen. 
Loppemarked: Det er besluttet, at loppemarked i gården ikke bliver til 
noget, men at beboerne må melde sig til loppemarked på Sønder 
Boulevarden. 
Hjemmesiden: Hjemmesiden skulle efter sigende være i gang igen fra i 
morgen. Arne tager kontakt til Bo og undersøge dette. 
Efterfølgende findes alle ref. frem, så disse kan komme på hjemmesiden. 
Bænke: Jacob kigger på bænkene og laver disse, på arbejdsdagen. 
Til bestyrelserne: Cyklerne i gennemgangene skal fjernes, grundet 
brandfarer. Der henstilles til, at bestyrelserne forholder sig til dette. 
Sommerseddel: Sommerseddel skal skrives og sættes op i porte og i 
opgange: Husk at tilføje, regler for badebassin. Samt stor fed steg over 
altankasser. Elsebeth kigger på dette. 
Indkøb: Der skal købes parasoller og grille. 5 parasoller. 5 grille. Se på evt. 
sejl. 
Generalforsamling: Indstilling til, at der ikke bliver fyret fyrværkeri af i 
gården til nytår. 
Dato for nyt møde: Tirsdag d. 14 maj kl. 17. 



Gårdlaugsmøde d 14.05.13. 

Deltager: Arne, Pia, Elsebeth og Jacob. Afbud: Tove. 
Udeblivende: Morten. 

Regning fra Gartnerpigerne blev godkendt og bliver lagt i Mortens 
postkasse d.d. til betaling. Sommersedlen: Mulighed for at dele den op. En 
for sommer og en for kun altanerne. 

Regler for altaner. 
Altankasser må ikke hænge ud over altanen. 

Der må ikke bruges kul grill på altanerne, kun gas grill. 
Når der vandes blomster m.v. bedes I tjekke, at der ikke sidder nogen 
neden under, så de bliver våde. 
Det er ikke tilladt, at smide ting ud fra altanen, som er til fare fra andre. 
Der er vigtigt, at være opmærksom på, at der ikke bor duer på altanerne, da 
de har kategori som værende skadedyr. 

Sommersedlen: 
Pia sender denne seddel til Elsebeth. Husk at slå parasollerne ned. 

Legepladsen: Tove har kontaktet firmaet, som vil komme og efterse 
legepladsen. 

Hjemmesiden: 
Arne har lavet aftale om, at han bliver lært op i hvordan man lægger 
referater op på nettet. Fra 2012 og frem, som ligger i 2 år. 
Elsebeth finder gamle ref. frem og sender til Arne. 
Arne kigger på kontaktformular. 
Alle bedes se på hjemmesiden og se hvad der ligger. 

Punkt til næste generalforsamling: 
Det henstilles til, at der ikke bruges blinkende lyskæder på altanerne. 
Spørgsmål vedr. faskineprojektet. 
Er det problematiks i forhold til nedsivning af sæberester, at der hænger tøj 
til tørre mellem altanerne. Sendes til Benedikte A4. 
Pia sender spørgsmålet til hende. 



Indkøb: Der skal købes parasoller og grille. 5 parasoller. 5 grille. Se på evt. 
sejl. 
Morten bedes overføre penge til Pia, 10.000 kr. (der bliver også sendt mail 
til Morten) 
Fastelavn: De penge som kom ind ved fastelavn, bliver lavet til en 
fastelavnskasse. 
Arbejdsønsker: Liste til Sophus vedr. ønsker for, hvad Johnny skal nå i 
sommeren. 
Rengøring af tørrerum ved nr. 20, samt af barnevognrummet. Samt af 
andre rum til cykler. ( er det vores 
område eller ? ) 
Blade i trappe nedgangene både inde og ude skal fjernes. 
Ønskes cykelgennemgang igen. Både i gården og på gaden. Plantebaljerne 
skal findes frem, så det er muligt at plante i disse. Nøgle til Johnnys 
lokaler, vil Gårdlauget gerne låne til arbejdsdagen. 
Næste møde: tirsdag d. 11. juni kl. 17. sidste møde før sommerferien. 
Meld tilbage om, man kan d. 11. juni. 
___________________________________________________________ 

Gårdlaugsmøde d.11.06.13 

Deltager: 
Tove, Elsebeth, Pia og Jacob. 
Gårdlaugsmøde: 
Gårddagen gik over alle forventninger. 
Det blev vedtaget, at der fremover skal være et beløb i gårdlaugskassen. Så 
der er mulighed for, at afholde spontane arrangementer. 
Der blev bestilt både parasoller og gas, samt kul grille. De blev bestilt til 
aflevering fredag og Johnny tager i mod. 

___________________________________________________________ 

Ekstraordinært Gårdlaugsmøde d.19.06.13 

Deltager: 
Tove, Pia, Elsebeth, Arne, Jacob 



Ekstra ordinært møde, grundet legepladsrapport. 
Den store gyngen flyttes, kæde skiftes og der skal nyt beslag. Samt løftes 
op til 40 cm. Johnny bliver bedt om, at rive og løfte gruset under det store 
legestativ. 
Rutsjebanes åbning skal laves med det samme. 
Jacob spænder løse dele. 
Legehuset skal ordnes, samt efterspænding af hele taget. 
Samt oliere hele legeområder. 
I alt : 10506,25 + forbedringer af legepladsen. 
Tove kontakter firmaet. 
Klage: Rutsjebane har en uheldig åbning ved siden af rutsjebane start, som 
udgør en halsklemfælde. Forkert kæde ved den store gynge. 
Legehuset burde have haft et beslag så taget ikke kan åbne sig. 
Det blev besluttet af afspærre rutsjbanen, samt taget på rutsjebane. 
Orientering til bestyrelserne. 
Yderligere, blev der blev enighed om, at returnerer den ene gasgrille. 
Der skal laves opslag om, at der er indkøbt gas grill, samt afspærring af 
legeplads og samt reparation af legepladsen. (jacob) 

____________________________________________________________ 


