
Bestyrelsesmøde Gårdlaug den 24.06.2020. 
Tilstede. Jacob, Margit Lisette, Sophus og Loa. 
Referent. Loa. 
 
Dagsorden. 
Generalforsamling. 
Budget. 
Maling af cykel og skraldeskure 
Carstens kontrakt. 
Irma bygning. 
Div. Breve fra beboere. 
 
Vi besluttede at afholde vores generalforsamling den 2.9. 2020 kl. 19 i 
cigarkassen. Sophus taler med administrator og beder hende sende indkaldelse 
ud hurtigst muligt. 
 
Vores budget ser fint ud og vi har alle godkendt det. 
 
Alle cykel og skraldeskure er blevet højtryksspulet og skal nu males. Vi har 
indhentet tilbud og bestemt Enterprise. Malerne går i gang til august. Inden 
malerne kommer udskifter Carsten sammen med snedkeren alle rådne stolper 
og brædder på skurene så at de er klare til maling. 
 
Vi talte om Carsten kontrakt ang. Rengøring af gården. Carsten har ikke mange 
timer at gøre godt med så vi foreslog at han skal komme med et oplæg så at han 
kan få flere timer. Kontrakten har været uforandret i mange år. Jacob og Carsten 
ser på det. Der er meget arbejde i gården for Carsten, fejning, storskrald 
græsslåning etc, og han har ganske få timer til dette, derfor syntes vi at det er på 
sin plads at han får opdateret sin kontrakt.  Carsten har rent faktisk kun haft 10 
timer om ugen til rådighed i hele gården, hvorfor det kan være svært at nå i 
dybden med alle opgaver hver uge (herunder fx fejning). Det blev derfor 
drøftet, at øge antallet af Carstens arbejdstimer. 
 
 
Jacob har været i dialog med Charlotte fra Irma Bygningen. Hun foreslår at vi 
kommer med et oplæg ang. Problemerne med Irmas skrald , evt. Maling af facade 
i en lys farve. Vi arbejder på sagen. 
 
Der er kommet brev fra beboer i syd gården ang. Træerne som de syntes 
skygger. De vil blive beskåret til vinter. Hvis man skal lave forandringer i gården 
kræver det engagement fra beboernes side. Der er mange fine initiativer rundt 
omkring i gården og flere som ved noget om planter. Der skal også lægges 
helhedsplan for nåde Nord og Syd gård hvis der skal bevilges penge. Sophus 
besvarer brevet. 
 
Ang. Hunde i gården. Nej der må ikke være løse katte eller hunde i gården, men 
hvis man går fra A til B med sin hund i snor er der ikke noget som forhindrer 
dette. Margit svarer på brev. 
 



Ang. Brev om fejning i Nordgården. Carsten fejer og ordner i Nord gården. 
Ligeledes for græsplæne og beplantning gødning Hvis man har mange krukker 
stående skal man selvfølgelig selv holde orden omkring disse, der er mange 
beboere som selv fejer og ordner omkring sig. Jacob svarer på brev. 
En beboer vil gerne afholde loppemarked i gården, det ser vi ingen forhindringer 
i så længe at der bliver holdt afstand og ryddet op. Loa besvarer brev. 
 
Referat godkendes. 
 
 
 
 
 
 


