
Gårdlaugsmøde d. 20.03.18. 

Deltagende: Tove, Pia, Jesper og Elsebeth.  

Fraværende: Aleksander.  

Dagsorden: 

 1. Er der behov for tilskud fra AB Sigersted/AB Skjalmhvides.      

 2. Hvordan skal de nye planter passes.      

 3. Cykelstandere.      

 4. Evt. planlægger møder i fremtiden.      

 5. Cigaretskodder ligger overalt i gården.      

 6. Penge fra fastelavn.     

   7. Evt    

    

1. Det nye klatrestativ skal udskiftes indenfor 3 til 4 år. Hvilket      
Gårdlauget gerne vil begynde og hensætte penge til med start i 
regnskabet 2018. AB Sigersted og AB Skjalmhvides anmodes om at 
hensætte 20000 kr. af i regnskabet til evt. store forbedringer.  

 2. Jesper taler med Jonas omkring pasning af planterne og videre     
formidler dette til Peter.  

 3. Cykelstandere:      
Portene er alt for meget åben og der henvises til, at beboerne 



husker at lukke portene efter sig. Der henvises ligeledes til de 
standere der er til ladcykler. 

 4. Der aftales ikke nogen faste dag. Elsebeth foreslår en ny dato.      

 5. Der er rigtig mange cigaretskodder i gården. Der indkøbes     
urtepotter til ”askebægere”. Der henstilles til at alle beboere 
tager ansvar for, at der ikke er cigaretskodder i gården, da dette 
kan være farligt for små børn.  

 6. Det tidligere børnegårdlaugs penge bliver overført til Gårdlaugets     
kontantkasse. Til brug af fremtidige arrangementer. Der er pt. 
580 kr. fra fastelavn. 

   7. Der var intet under dette punkt. 

_____________________________________________________________ 

Gårdlaugsmøde d. 15.05.18.  
Deltagende: Tove, Pia, Aleksander, Jesper og Elsebeth.  

Dagsorden.  

1. Ny kontaktperson til Peter  
2. Bordtennisbord  
3. Belægning i gården. 
4. Nyt træ i gården. 
5. Arbejdsdag i gården.  
6. Distortion  
7. Skodder 
8. cykelindsats 
9. evt. 

    



1. Tove fortsætter.       

 2. Pia ringer og undersøger.      

 3. Tilbud er indhentet. Dette skal drøftes i begge bestyrelserne.      

 4. Japansk Ahorn. Kvæde, Syrener      

 5.  Dato for arbejdsdag findes ved næste møde, formodentlig i   
sensommeren.  

 6. Vi vil forslå bestyrelserne at de skriver et opslag til beboerne     
om,at tage ansvar og ikke lukke nogen ind som ikke bor i 
ejendommen.  

 7. Opslag skrives vedr. skodder der bliver smidt i gården og fra     
altanerne.  

 8. Peter går igang med cykelindsamlingen.      

 9. Intet under dette punkt.     

_____________________________________________________________ 

 Gårdlaugsmøde d. 13.09.18. 

 Deltagende: Tove, Pia, Jesper. 

 Afbud: Elsebeth 

 Fraværende: Aleksander.  
 



 Dagsorden: 

  1. Valg af træer til gården.  

 2. Budget.      
 

  3. Generalforsamling (dato).    
 

  4. Rep. af legeplads   
 

  5. Peter ś arbejdsopgaver.    
 

  6. Plads til bio-containere.   

  7. Arbejdsdag i gården   

  8. Evt.     

1. Gårdlauget har valgt træer til gården. Det høje løvtræ der står 
nede ved porten ud mod Skjalm Hvide nr. 16 fældes, og nyt træ af 
sorten Navr Royal Ruby vil blive plantet.  
3 stk tibetanske kirsebær bliver plantet i indhak langs med 
biografen (2 på den ene side og 1 på den anden side). Gårdlauget 
påtænker nyt møde med Jonas ang. nye buske til gården. 3 
plantekasser vil også blive indkøbt. 

    

2. Gårdlauget gennemgik budgettet for 2018/2019, og fik      
tilrettelagt budgettet efter fremtidige tiltag.  



 3. Gårdlauget finder datoer til afholdelse af generalforsamling, og     
tager efterfølgende kontakt til vores revisor. Afventer svar fra 
revisor om dette.  

 4. Tove har haft kontakt med/til firma ang. div. reparationer af     
legepladsen. Firmaet regner med at gå igang om 1 - 2 uger fra 
d.d.  

 5. Gårdlauget efterlyser en plan for Peter ś arbejdsopgaver.      

 6. Gårdlauget har snakket om at få nedlagt bed og lagt fliser foran     
skraldeskuret ud mod Ingerslevsgade, så der er mulighed for at 
stille bio-containere og andet på dette stykke og få dem “lidt af 
vejen”. Tilbud er indhentet.  

 7. Gårdlauget har talt om en arbejdsdag i gården. Dette er p.t.     
udsat til senere.  

 8. Gårdlauget snakkede om muligheden for en mail adresse hvor     
folk kan skrive til Gårdlauget. Jesper tager kontakt til Tele-lauget 
om dette.  

 
________________________________________________________________ 

 


