
Gårdlaugsmøde 11.01.17 

Deltagende : Tove, Pia, Signe, Jesper og Elsebeth 

Dagsorden: 

- Brandskilte 

- Cykelstativer 
-	 Gartner 
-	 Fastelavn 
-	 Gmail 
-	 Hjemmesiden 
-	 Forslag fra Søren Petersen.


-	 Evt. 

- Der skal bestilles 6 skilte om brandvej. 

- Møde på fredag kl 15 for, at se hvor der kan være plads til 	
	 cykel stativer i gården. Bestyrelserne anmodes om økonomisk 
	 støtte. Det skal undersøges om der skal søges ved 	 	
	 kommunen om cykelstativer udvendigt. 

- Jesper kontakter Jonas for er snarligt møde. 

- Fastelavn falder søndag d 26 februar. Pia og Elsebeth finder 	
	 invitationen. 

- Jesper kontakter Camilla vedr en Gmail til hjemmesiden. 

- Forslag fra Søren Petersen. 
	 Der skal nøgle til at komme både ind og ud af porten. Det 	
	 antages, at det er en bekostelig affære, samt at Søren må 	
	 rette henvendelse til bestyrelserne. 




-	 Evt. 
	 Borde og bænke skal undersøges for om der skal indkøbes 	
	 nyt. 


____________________________________________________________ 

Gårdlaugsmøde 22.02.2017 

Deltagende: Tove, Jesper og Elsebeth. 

Der er 27 tilmeldte til fastelavn. Elsebeth handler onsdag. 
Vi mødes lørdag og pynter tønderne mv. 

Cykelstativerne kommer fredag. De skal fordeles senere. 

Fældning af træet ved tørrestativet må gerne komme på handle 
planen. Sammen med, borde/bænke/grill/parasoller/ klatrestativet.


____________________________________________________________ 

Gårdlaugsmøde 25.04.17 

Deltagende : Tove, Pia, Jesper og Elsebeth 

Dagsorden: 

- Gartner 

- Havemøbler 
-	 Distortion




-	 Arbejdsdag i gården 
-	 Sedler


-	 Evt. 

- Jesper tager kontakt til Jonas fra Stenbroens træ-pleje ang. 	
	 fældning af piletræ samt opfølgning på tidligere projekter der 
	 ikke er helt færdige. Piletræet er blevet stort og flere steder er 
	 træet gået ud. 


- Gårdlauget fandt frem til nye havemøbler, parasoller og grille, 
	 som vil blive indkøbt snarligt. 

- Med hensyn til Distortion henter Peter tilbud på afskærmning 
	 af 3 stk. trappe nedgange for A/B Sigersted. Gårdlauget har 	
	 ingen tiltag omkring Distortion

- Arbejdsdag i gården blev sat til Lørdag d. 20 Maj 2017. 		
	 Opslag om dette vil blive hængt op i opgange og porte.


-	 Gårdlauget skriver og fabrikerer sedler til cykler som står og 	
	 fylder i brandveje i mellemgange i A/B Sigersted.


-	 Evt. 
	 Intet under dette punkt. 


__________________________________________________________


Gårdlaugsmøde 06-06-2017 

Deltagende: Tove, Pia, Elsebeth, Jesper


Dagsorden: 
	 1. Arbejdsdag  

2. Børn i storskrald  
3. Børns forbrug af vand 
4. Altankasser 
5. Vanding af gården.  
6. Gartner  
7. Forsøgsstations brug af gården. 



8. Evt. 

  

1. Rigtig god arbejdsdag, hvor vi nåede det som vi gerne ville.

Godt fremmøde. Der er købt olie til næste arbejdsdag. 


2. Der er nogle børn tager ting fra storskrald.  Der tages et bord 
over, så de kan nå og åbne døren. Der er farligt affald og glasskår i 
rummet. Der skal skrives en seddel og hænges op. Tove laver skriv. 


3. Da der bliver brugt meget vand til lege og hanen ikke bliver 
lukket. Fosser der rigtig meget vand ud helt unødigt. Der skal 
undersøges om der kan købes en tryk hane. Jesper undersøger 
dette.


4. Der hænger fortsat altankasser udenpå altanerne. Dette bliver 
givet videre til bestyrelserne.

 

5. Peter skal vande gården. Tove taler med ham.


6. Jonas forventer og komme ind i slutningen af juni, hvor han 
opsætter wirer ved de 11 bede som skal reetableres efter 
altanprojektet i 2014. Han vil give tilbud på nedskæringen af pilen.

 

7. Forsøgsstation bruger gården til at øve i, samt der ofte er åbne 
døre. 

Dette gives videre til bestyrelsen i Skjalm Hvide. 

 

8. Der var intet under dette punkt.


Tak for et godt møde. 


____________________________________________________________


Gårdlaugsmøde d. 14.08.2017 



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

Dagsorden:  
1. Regnskab  
2. Generalforsamlingen  
3. Gartner  
4. Altankasser. 
5. Vandhaner  
6. Evt. 

1. Vi skal have hjælp til at kigge på regnskabet.  Elsebeth printer 
regnskaberne så vi kan kigge i dem. 


2. Generalforsamlingen. 

Forslag til datoer. 

Tirsdag.  26- 9- 17

Onsdag.  27- 9- 17

Tirsdag. 04-10-17

Onsdag. 05-10-17 

Tove skriver til bestyrrelserne og høre om hvilke datoer passer. 

Beretningen skrives i fællesskab. 


3. Jesper tager kontakt til gartneren og siger kontakten pt. Skal gå 
gennem Jesper.  

Hvornår pilen fældes (23 august) beplantningen af nyt træ.  Jesper 
kontakter Jonas. 


4. Altankasser. De altankasser som hang udenfor på altanen er alle 
taget ind. 


5. Jesper har undersøgt, at der ikke findes nogen vandhaner som 
både kan fungere som trykknap og til Peter, når han vander. 

Evt. Skilt vedr.  Undgå vandspild. 


6. Nyt møde vedr  regnskab søndag d 20 august kl 19. 




Gårdlaugsmøde d. 16.11.2017 

Deltagende:  
Jesper, Tove 

Dagsorden:  
1. Julearrangement  
2. Gartner  
3. Evt. 

1. Julearrangement fastsættes til d. 5. Dec. fra kl. 17-19. Der vil 
blive sat opslag op i opgange og porte. Vi aftaler nærmere ang. 
handle ind.


2. Der aftales et snarligt møde med Jonas fra Stenbroens gartnere 
ang. fældning af elmetræ, samt beplantning af nye træer eller 
buske. Endvidere skal vi sammen se på muligheden og prisen for 
opgravning af laurbærbuske ved skralde-rum samt ilægning af 
fliser til fremtidig plads for containere/biocontainere. Jesper ringer 
og aftaler tid med Jonas.


3. Planlægning af fastelavn fastsættes til næste gårdlaugsmøde 
snarest i det nye år. Dato for fastelavn er 11-2-2017



