Referat fra Gårdlauget Købkes Gård 28.oktober 2019
Til stede:
Jacob Trolle, Sophus Johanesen, Lisette Østergreen, Loa Miller
Referent Tinna Milsted.

Dagsorden.
1. fældet træ ved kirken.
2. cykelstativer
3. foldboldnet
4. Paprummet ved Helgens Gade
5. Legeplassen
6. evt.

Ad.1. Loa går videre med sagen da det fældede gamle smukke træ var under vores
ansvarsområde og dermed skulle der være indhentet tilladelse fra Gårdlauget. Loa
tager kontakt med menighedsformanden Anders.
Aktion: Loa

Ad.2: Carsten orienterer om at han er i gang med at opsætte de sidste cykelstativer
og får med sig et kort over hvor de skal placeres.
Aktion: Carsten.
Ad.3: vi aftaler at vi skal have 2 stk. nye foldboldnet men vi udsætter indkøb af disse
til foråret. Carsten vil stå for etableringen af disse De skal opstilles ved græsplænen
ud for ejendommen Sortedam dosseringen 59 a-k
Aktion: Carsten
Ad.4: en lang snak om paprummet i Helgesens gade 7-9. Sagen er kort fortalt at
ejendommen skal have en fornyelse af deres forsikring. Spørgsmålet var om
ejendommens port var forsikret via Gårdlauget forsikring eller det var ejendommes
forsikring der ville gælde i tilfælde af noget skulle ske. Det var klart den pågældende
ejendoms forsikring der skal gælde.
Aktion: Sophus informerer forkvinden i Helgesens gade.
Ad.5: Legepladsen er ikke sikker og det skal den være.
Jacob vil fremsende det tilbud har modtaget således at vi har det til næste
bestyrelsesmøde. Jacobs forslag går på reparation af det eksisterende.
Tinna forsøger at skaffe tilbud på et nyt legeområde men mener vi skal starte med at
få et nyt gyngestativ og så løbende vurdere hvordan vi vil bygge legepladsen op.
Jacob skal sende i god tid inden næste bestyrelsesmøde hvad han har fået tilbud på
(hvilke dele af legepladsen) og dette ska sendes til Carsten der så vil indhente et
andet tilbud.
Aktion: Jacob og Tinna
Ad. 6:
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Vi aftaler at vi mødes søndag den 10.11 klokken 10 ved Cigarkassen og samme går
hele gården igennem og på den baggrund laver en prioriterings liste over hvad vi skal
have lavet i løbet af 2020.

Næste bestyrelsesmøder bliver den 27.11-2019 i cigarkassen og husk af melde
afbrud hvis du ikke kan deltage.
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