Gårdlaugsmøde onsdag den 27.11.2019.
Tilstede. Sophus, Jacob, Loa og Carsten. Lisette var syg og Tinna skulle til møde.
Dagsorden.
Skraldeproblem.
Irma bygning.
Mail fra menighedsrådet ang. Plankeværk.
Jacob referat.
Vedligeholdelse af gården.
Indkøb til legeplads.
Hjertestarter.
Referent. Loa
Vi har et stort problem i gården ved skraldeskure. Folk sorterer ikke deres
skrald, med det til følge at skraldespandende ikke bliver tømt og vi får bøder.
Sophus og Loa laver skitser til skilte som bliver sat op ved alle skralderum i
gården og storskraldsrum. Der er også meget byggeaffald ved storskraldsrum.
Byggeaffald skal beboerne selv sørge for at transportere bort, det må ikke stilles
der.
Vi vil bede administrator sende breve til samtlige foreninger i gården ang.
Problemet. Vi må have løst det, hvor svært kan det være?
Irmabygningen har fået ny port som fungerer, tak for det. De vil også male alle
deres skure. Tak.
Der er kommet mail fra menighedsrådet ang. Plankeværk. Vi vil tale med dem.
Gårdlauget kan hjælpe til med udgiften.
Vi mangler stadig referat fra generalforsamling, Jacob har problemer med down
load, men vil sørge for at det bliver sendt til administrator.
Vi skal den kommende måned have lavet følgende i gården.
Alle afløb renses, glastage renses, skure renses. Carsten taler med elektriker ang
lamper som ikke fungerer og sørger for at de bliver repareret og indkøbt nye.
Der er blevet sat nye cykelstativer op i Syd Gården, men vi mangler stadig nogle.
Der bliver indkøbt 4 nye stativer til Christiania cykler. Carsten sørger for det. Der
bliver sat plader op på porten til Helgesens gade 7-9 pap rum, da de er slidt. Der
bliver også installeret en cykelrampe i gården samme sted. Carsten sørger for
det.
Ang. Legeplads.
Tinna er ved at undersøge gynger til legeplads. Hun var ikke til mødet, men
Sophus ringer og hører hvad der er på tapetet. Vi har også fået et tilbud fra en

snedker på reparation af diverse legeredskaper på pladsen, men vi afventer og
hører med Tinna
Vi har i 4 år søgt om at få en hjertestarter til gården, men har fået afslag. Vi
indkøber nu selv en som bliver sat op ved Carstens skur. Jacob sørger for det.
Jacob og Loa mødes den 14.01.2020 for at overføre dokumenter til vores
hjemmeside.
Næste møde i Gårdlauget er den 22.01.2020
Referat godkendt.

