Gårdlaugsmøder 2014
Gårdlaugsmøde d. 22-4-2014
Deltagende:
Pia, Tove, Jakob, Elsebeth
Afbud: Morten
Der er blevet underskrevet referat, vedtægter, tilbud fra
gartnerpigerne.
Cykelindsamling:
Jacob undersøger dette.
Gården.:
Gården er blevet registreret som værende opbygget på forurenet jord.
Inviter bestyrelserne til møde omkring den forurenet jord.
Møde onsdag d. 14 maj kl. 18.30, Pia indkalder til dette.
Gårdlaugsmøde 14 maj kl 18. Planlægge Gårdlaugsdag.
Arbejdsdag. I maj måned. Pt Lørdag d. 24 maj. Fra kl. 13 -----Jacob hænger op .
Muligvis bliver datoen ændret til 31 maj.
Der har været gode tilbagemeldinger fra fastelavns projektet.

____________________________________________________

Gårdlaugsmøde af 16.09.14.
Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth
Afbud: Jakob og Morten.

Morten har sendt udskrift af GL økonomi. Det fremgår ikke, at den regning som
Pia har mailet til Morten fra Gartnerpigerne er betalt?

Der er fortsat ikke tilfredshed med Morten Maus udmeldinger om økonomien
samt, at regninger fortsat ikke bliver betalt til tiden.
GL er bekendt med, at der er en mellem regning som vil overgøres til Skjalm
Hvides. Dette vil Bastian gøre snarest.
Peter har været rundt og set, at der ikke er særlig mange som har fjernet strips
fra nye og gamle cykler mv. Hvorfor der hænges en ny skrivelse til ophængt i
opgange.
Tove har modtaget en rapport vedr. legestativet, hvor det fremgår, at der er flere
ting som skal laves. Der indhentes tilbud og reparationen vil blive påbegyndt.
Pia tager kontakt til, at Søren vedr. jord. For at få tilbud og aftale om nye prøver.
Malene Skjolds anmodning om mulighed for, at få stor altan er blevet behandlet.
Der gives afslag på dette, da der er givet afslag til andre som har anmodet om
denne mulighed i begge foreninger. Grundet højden af lejligheden, samt at
beboeren i gården bruger solsiden til spisning m.v. om sommeren. ( hvem skriver
dette ?)
Ved gennemgang af gården, blev der talt om, flere cykelstativer, wigwam og
højbede. Som mulige tiltag, når gården skal ordnes efter, at alt jorden er fjernet.
Der skal findes en dato for generalforsamlingsdato. Dette afhænger af Bastian.
Pia skriver en mail.
Ny dato for møde.

REf. Elsebeth

