
Referat, Gårdlaugsmøde d. 9. 6. 2020 

Til stede: Elsebeth, Pia, Tove og Maja (referent) 

Forslag fra andelshaver: indgange ved stuelejligheder 

Gårdlauget er blevet bedt om at tage stilling til det indkomne forslag vedrørende 
nedgange fra stuelejligheder. Gårdlauget har drøftet dette, og vi vurderer, at det 
fratager alle andelshavere lige muligheder for siddepladser i solsiden af gården. 
Gårdlauget ønsker at dette skal gælde for samtlige andelshaver uden skelen til særlig 
beliggenhed i gården.   

Beplantning i gården. Hegn/ bunddække omkring klematis: 
Forslag: Tove spørger Peter om at bygge lille hegn. Pia passer på i fht bunddække, kalk 
etc 
Planter og blomster: Fokus på bedre pasning af beplantning – kommer som særskilt 
punkt i sommersedlen. 
Roser: Bør bindes op, da de hænger meget lavt. Tove spørger Peter og han vil give det 
et skud.  

Græs – hybrid mm 
Gårdlauget har fået fremlagt diverse kunstgræsprøver, men er ikke interesseret i en 
kunstgræsplan. Vi erkender, at græsplanen især er slidt pga mange hjemmebørn under 
Corona, og også udfordres løbende af leg, tunge møbler og især boldspil, men vi mener, 
at plænen skal bruges, også selvom det går ud over helheden.  
Pia tager til kontakt til Jonas (gartneren) og spørger til rullegræs og generel status/ 
besøg. 

Peter opgaver 
Gårdlauget kigger på Peters arbejdsopgaver.  

Klatrestativ 
Pia indhenter konkrete tilbud på klatrestativ fra Theis fra Citylawn.  

Generalforsamling 
Dato fastlægges ved næste møde.  

Arbejdsdag 
Evt. arbejdsdag i efteråret fastlægges ved næste møde.  

Sommerseddel 
• Pia har sendt seddel ud. Vi kommenterer og retter, før den udsendes/ ophænges.   
• Husk opfordre forældre til at deres børn hverken plukker eller beskadiger 

blomster eller beplantning.    

Evt 
Ordensregler skal rettes til. Gøres ved næste møde. 



Gårdlaugsmøde af 26.08.20,

Deltagende: Pia, Tove, Maja og ut.

1. Dato generalforsamling.
Evt. mandag d. 28. september og mandag d. 5. oktober og onsdag d. 7.
oktober. Pia skiver ud til
bestyrelserne og Bastian med datoerne.

2. Klatrestativ/ faldunderlag mv.
Der skal indhentes 2 tilbud. Svend har ikke sendt et tilbud Gårdlauget kan
bruge.
CADO er et af firmaerne. Eventyrleg bliver det andet. Kompan er også en
mulighed, Pia ringer og
aftaler møder.

3. Rosenbedet.
Tilbuddet fra Stenbroens om rosen bedet er meget dyrt. Gårdlauget beslutter
at nedlægge
rosenbedet og roserne flyttes til et andet bed. Der indhentes et nyt tilbud,
med opgravning og
græs såning.

4. Cykelindsamling.
Cyklerne kan gives til økonomisk trængende familier. Datoer for indsamlingen
bliver fundet på
næste møde

5. Brug af gården.
Butikkerne og forsøgsstationen er begyndt at bruge gården meget.
Bestyrelsen skal gøres
opmærksom på dette.

6. Generalforsamlingen.
Hvor kan en afholdes i henhold til Corona? Evt Udendørs eller forhøre os hos
Poul i forhold til forsøgsstationen
_____________________________________________________________

Gårdlaugets møde 12.11.20

Deltagende: Tove, Pia, Poul, Anne og Elsebeth

Gårdlauget konstituere sig med medlemmer:
Tove og Pia fra Sigersted
Poul, Anne og Elsebeth fra Skjalm Hvides A/S

Dagsorden:

1. Cykelindsamling. Der skal laves en ny seddel. Vi ønsker, at cyklerne
bliver videregivet til et godt formål / værdigt trængende.
 Samt henstilling til, at Christiania cyklerne sættes i hak. (Tove laver
 sedlen) En uge efter indsamlingen. Vil de blive afhentet.

2. Det forventes at tidsplanen for ny legeplads overholdes.

3. Træet som skal fældes, hvad tænker Eventyr Leg omkring mulighederne



 for at lavet et træhus.
 Vi skal høre Eventyr leg omkring tavlen. (Pia) Samt underlaget på højen
 om græsset vil skride eller om det holde underlaget bedre fast.

4. Fodbold buret vil blive flyttet væk, så græsset har mulighed for at komme
 sig. (Poul beder Peter om dette)

5. Indvielse af legeplads og nyt gårdtoilet samt julehygge når legepladsen er
 færdig. Udkast skal laves (Anne)

6. Det bliver brudt et lille hjørne op ved enden af biografen, da brønden skal
 graves større. I begyndelsen af december. Fliserne bliver på plads af en
 brolægger.

7. Tove fortsætter med at være kontaktperson for Peter.

8. Pia kigger efter julegave. 


