
Gårdlaugsmøde d. 29.01.2019 

Deltagende: Tove, Maja, Pia, Jesper.  

Afbud fra: Elsebeth.  

Dagsorden: 

 1. Gartner kontrakt     

 2. Fastelavn      

  3. Kommende projekter i gården    

  4. Evt.   

    

 1. Den årlige gartner kontrakt fornyes uden ændringer. Jesper tager     
kontakt til Jonas 

 2. Årets fastelavn løber af stablen Søndag d. 3 Marts 2019 kl. 11.00.     
Maja skriver indbydelser og hænger dem op i opgange og de 3 
porte. Der handles en uge før arrangement. 

 3. Kommende projekter i gården er ny flisebelægning til de 3     
“skralde-stier”. Der kommer en flise udvidelse ved skraldeskuret 
ud for Ingerslevsgade 142, til opbevaring af div. bio containere 
o.a. Opsætning af hegn ud mod bedet. Der tages kontakt til 
maler vedr. maling af selvsamme hegn. Evt. påfyldning af vores 
sandkasser senere på året. Hen over foråret og sommeren, skal 
Gårdlauget tage stilling til beplantning af div. farverige buske i 
gården.  

 4. Nyt medlem i Gårdlauget, Maja, blev informeret om procedurer     
og opgaver i Gårdlauget. 

_____________________________________________________________ 



Gårdlaugsmøde d. 26.02.2019. 

Deltagende: Maja, Tove, Pia, Jesper. 

Afbud: Elsebeth 

 
 

Dagsorden: 

 1. Fastelavn      

 2. Budget tilretning      

 3. Igangværende gartner projekter      

 4. Godkendelse af maler tilbud      

 5. Evt.      

 1. Indkøbsliste til fastelavn arrangement blev lavet og indkøbsholdet     
er Pia og Jesper. Antal tilmeldte børn d.d. er 41 børn.  

 2. Budgettet blev tilrettet grundet alle de ekstra regninger fra     
gartneren vedrørende ekstra arbejder i gården. Det nye budget 
sendes til revisor.  

 3. Der mangler at blive lagt rullegræs ved kirsebærtræet. Arbejdet     
skulle gerne blive færdigjort indenfor en uge ifølge gartneren  

 4. Tilbud fra maler, BW, til maling af hegn ved den nye skraldeplads,     
blev godkendt af gårdlauget.  



 5. Gårdlaugs medlem ved Pia, laver et opslag på Gårdlaugets     
Facebook side omhandlende slid på den store græsplæne, og 
mulig brug af fodboldstøvler med knopper måske er for hård for 
græsplænen. Elsebeth foreslår ilægning af store sten omkring 
kirsebærtræ, for at undgå, at folk går ned i jorden omkring 
træet. Gårdlauget behandler foreslaget ved næste 
gårdlaugsmøde.  

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

Gårdlaugsmøde 22.05.19. 

Deltagende: Pia, Tove, Maja, Elsebeth 
Afbud: Jesper 

Dagsorden.  

Gennemgang af indkøb til arbejdsdag. 

Der er 3 klematises som er gået ud, som skal indkøbes som også skal 
købes.  

Vi mødes lørdag d. 11.30 -11.45 og sætter op. 

Vi skal i gang med jubilæum seddel. Tove kigger på jubilæum seddel. 

Maja printer cykelseddel. 

Pia kigger efter sommerseddel. 

Evt. til sedlen. 



Sæt møbler på plads efter brug. 
Put cigaretskoddet i aksebærer. 
Husk ikke at kaste tinge ud fra altanen.  

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

Gårdlaugsmøde 17.06.19  
Deltagende: Tove, Jesper, Pia, Elsebeth Afbud: Maja. 

Dagsorden: 

 1. Jubilæum      

 2. Sommerseddel      

 3. Blomster      

 4. Græsplæne      

 5. evt.      

 1. Seddel printes og hænges op. Flag på. 40 stk. Elsebeth printer.     
Jesper indhenter tilbud og booker pølsevogn.  
Øl og vand hentes hos Carsten og Carsten.  

 2. Sommersedlen printes og uddeles i alle postkasser. Elsebeth     
printer.  

 3. Blomsterne i kasserne skal vi holde øje med.      



 4. Det skal undersøges hvad hybridgræs koster og hvordan det skal     
lægges. Jesper indhenter tilbud.   

 5. Der skal undersøges om legepladsen skal tjekkes igen i år samt at     
det skal tjekkes til foråret. Tove undersøger dette.  

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

Gårdlaugsmøde 07.08.2019  

Deltagende: Tove, Maja, Pia, Jesper. Elsebeth på ferie. 

Dagsorden: 

 1. Jubilæum      

 2. Budget      

 3. Generalforsamling     

 4. Evt      

1.     Der blev lavet indkøbs seddel til den 16. 

        (Tilmeldte 105 voksne og 50 børn) Elsebeth og Maja køber ind. 

2.     Budget gennemgået og tilrettet. 

3.     Datoer til generalforsamling fundet (6 datoer) og sendes til de to 
Best. Samt Bastian. 



4. Evt.      

  Intet under dette punkt        

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

Gårdlaugsmøde d. 06.11.19. 

Deltagende: Tove, Pia, Elsebeth 

Afbud: Maja 

1. Bestyrelsen har konstitueret sig. Bestyrelsen består af: Pia, Tove, 
Maja, Elsebeth. Bestyrelsen afventer fortsat svar fra kommende 
medlem.  

2. Juleseddel er skrevet. Den deles ud på fredag.  

3. Mail fra beboer drøftes. Der er forespørgsel om, der kan laves et 
boldbur, alternativt en godt afskærmet boldbane.  Gårdlauget 
mener ikke, at der i gården kan etableres et sådant boldbur, da 
det vil være til stor gene for de beboere som skal bo ved siden af 
en sådan. Ligeledes vil et boldbur ikke kunne blive særlig stort 
grundet gårdens opbygning.  Der henvises til de boldbure som er 
på Sønderboulevard, der kan benyttes af gårdens fodboldglade 
børn.  

4. Det skal undersøges om det er gårdlauget eller bestyrelserne som 
har ansvar for de rør der ligger under fliserne i gården. Mail 
sendes til formændene af de 2 bestyrelser.  

5. Fliser sunket ved nr. 140, tilbud indhentes. 2 beboer har fået 
vand i kælderen. 

6. Ordensregler punkt 11 ang. dyr i gården, skal ændres. 
Ordensreglerne skal ses igennem. 



   
 
 
 

        


