Bestyrelsesmøde 24.09.2018.
Tilstede. Ian, Tinna, Julius Annette, Lisette og Loa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hjemmeside
Ladcykler
Motorcykler i gården.
Skurvogn i gården.
Cykelstativer.
Central. Mail adresse
Høns.
Væg til skraldeskur ved legeplads i Syd gården.
Regnskab.

Alle i gården savner en hjemmeside, hvor de kan komme i kontakt med
gårdlauget. Dette bliver nu gjort.af Christina Fromberg fra grafikerne i
Trepkasgade. Hun laver den så hurtigt som muligt. Loa beder Jacob om det
materiale om gården som han har. Loa sætter det i gang.
Der bliver sat kroge til ladcykler på væggen i Nordgården Sortedamsdoseringen
65 A og B, så ser vi hvordan det fungerer. Carsten sætter det i gang. Vi besluttede
at ikke svejse asfalt med cykel symboler på stenene i gården da der er stor
modstand mod det. Julius undersøger priser på ladcykel stativer, Måske skal vi
begynde med nogle få og se hvordan det går?
Der står parkerede motorcykler i gården, det må der ikke. Loa laver sedler og
sætter på dem på motorcyklerne og Lisette giver ejerne besked.
Stiftelsen har bedt om at opsætte skurvogne til altaner i gården. Vi besluttede at
sige nej til det De må heller ikke opsætte byggeaffalds container i gården. Carsten
foreslog at de satte dem i deres private have i stedet for eller ude på gaden.
Gårdlauget stiller sig positivt til de altantrapper som blev forevist os, hvis noget
er blevet ændret skal det præsenteres for gårdlauget.
Ang. den skurvogn som er blevet opsat på græsset foran kollegiet er det forsent
at sige noget. De må ikke opsætte byggeaffalds container i gården. De har prøvet
at komme i kontakt med Jacob i et stykke tid, men uden held. Loa taler med dem
så hurtigt som muligt.
Julius sørger for en central mail adresse til gårdlauget.
Carsten bestiller cykelstativer som aftalt til Syd gården og får dem sat op. Der
bliver cykel razzia fra den 15.10 til 15.11. Der skal sættes notits op på alle døre
inden den 1.10.2018. Loa, Ian og Lisette sætter op ved deres ejendomme .
Carsten sætter op i resten af gården og mærker alle cykler. Vi behøver virkelig at
rydde op i cyklerne og håber at alle vil gøre en indsats. Annette skulle have
undersøgt om Røde Kors kunne sætte op en container, men hun havde ikke nået
det.

Der kommer 3 høns til november. Tinna er ansvarlig for projektet.
Væggen fra skraldeskur mod legeplads er ved at blive lavet siger Carsten.
Bodil havde skrevet et brev til formand ang beplantning foran skraldeskur. Vi
besluttede at plante en høj bøgehæk. Carsten sørger for det,
Ian fremlagde regnskab, det ser fint ud, men Ian har lidt bøvl med Deas og den
måde som de sætter regnskaberne op på. Ian taler med dem.
Jacob købte bord og 16 stole til gården, men hvor er alle stole?. Vi spørger ham.
Vi besluttede at spise middag på Fisher den 25.10. kl 19.15 Loa reserverer bord.
Næste bestyrelsesmøde er 31.10 kl. 19 i cigarkassen.
Skriv hvis i ikke kan deltage.
Referat godkendt.

