GÅRDLAUGSMØDE DEN 6. FEBRUAR 2019
Til stede: Loa, Jacob, Ian, Sophus, Lisette, Anette, Carsten og Tinna
Fraværende: Elvira
Referent: Tinna
Dagsorden:
1. Klatrestativ
2. Fastelavn mail modtaget.
3. Juletræ
4. Regnskab
5. Kbh. kommune + div. Info fra Carsten
6. Fælles gård dag
7. evt.

Ad 1.klatrestativ ved ejendomme Sortedam Dosseringen a-f fremstår i ringe stand. Flere
dele er gået i stykker. Dog er de bærende lodrette stammer intakte.
Vi enes om: at fjerne net og sort klæde. Der skal tages kontakt til firmaet der i sin tid
lavede det og høre om det frembyder nogle problemer hvis dele fjernes og om man kan
efterspænde de vandrette pæle.
Vi findes ud af at hvos noget sker og en legeplads ikke er vedligehold påhviler ansvar
medlemmer af Gårdlauget.
Aktion: Carsten/Anette.
Ad.2. Loa har svaret på henvendelsen om evt. gårdsbidrag til fælles fastelavnsfest og
svaret er ja til at bidrage til tønde, boller, slik og hvad der ellers hører til. Pris ligger
normalt på 2 -3.000 DDK.
Aktion: Loa svarer.
Ad.3. Nordgården har afhold juletræs fest udendørs og til det formål indkøbt et juletræ
som de har spurgt om Gårdlauget vil dække. Gårdlauget dækker ikke Smedehusets
indkøbte juletræ. Der er andre foreninger i gården som køber deres eget juletræ og dette
bliver heller ikke dækket af Gårdlauget.
Enighed om at den praksis fastholder vi og kan desværre derfor ikke dække udgiften.
Aktion: Loa svarer.
Ad. 4.Ian (vores gode kasser) oplyser at der er lidt problemer med at få gjort regnskabet
færdigt fra vores Administrator. Ian vender tilbage når det ligger klart og herefter skal vi på
næste møde diskuter om vi skal have en kontingent forhøjelse.
Ad. 5. Carsten oplyser at KBH. Kommune har været forbi idet man ikke kan fjerne
dagrenovation idet der er noget belægning der har fors kuppet sig. ( ved Smedehuset)
Aktion: Carsten.
Der er problemer med en port ved Helgesens gade 1-3. Carsten vil tilkalde en snedker.
Aktion: Carsten.
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Der her igennem 3 dage stået en hvis BMW ulovligt parkeret i gården. Carsten sætter sig i
forbindelse med Politiet så de kan sætte sig i kontakt med ejeren.
Det er helt ulovligt at parkere i gården og der er skilte der fortælle dette.
Ad.5. Vi enes om at afholde en fælles arbejdsdag den 19.maj 2019 fra 10-13. Der vil blive
budt om kaffe/the og rundstykker. Mere herom senere.
Evt.
A/B Ryesgade 56 er plaget af mange ting og derfor ønsker man at skifte lås så den ikke er
fælles med andre.
Jacob oplyser at visse porte er tinglyste og derfor skal have samme adgangs nøgle.
Jacob undersøger om A/B Ryesgade 56 port er dette og hvis ikke, helt ok og ganske
forståeligt at lås skiftes ud så kun dem der bor i ejendommen har nøgle.
Aktion: Jacob
Grus gangen fra Irma til søen skal have nyt grus da der er huller, vand ansamlinger og
splattet på arealet.
Aktion: Carsten
Carsten oplyser at et par træer ved kirken og et par andre steder har nogle vildskud som
skal fjernes. Ok til dette men i år igen beskæringer/fældning.
Aktion: Carsten.
Vi opfordre til at alle efter bedste evne at sortere deres affald
NÆSTE MØDE BLIVER 6. MARTS KLOKKEN 19:00 I RYESGADE 59 I LOA`S
EJENDOMS BESTYRELSEMØDE LOKALE.
Aktion: Jacob tager citronmåne kage med og Loa stiller pulverkaffe til rådighed.

Referat, København 7-2-2019/ Tinna Milsted
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