Gårdllauget bestyrelsesmøde den 28.10.2020.
Tilstede. Jacob, Lisette, Sophus, Margit, Carsten og Loa. Claus meldte afbud, men
sendte en mail. Marianne kom ikke. Referent Loa
Dagsorden.
Skure i gården.
Mail fra Claus.
Beplantning ved egetræet.
Stativer til ladcykler.
Beskæring af træer.
Skraldecontainers.
Motorcykler i gården.
Sedumtag på skure.
Pap problemer.
Alle skure i gården er nu færdigmalede og det har pyntet så nu holder de lidt
længere
Ang. Claus mail. Gårdens vedtægter siger at cykler skal placeres i cykelstativ eller
i kælder. Flere af os sætter cykler i stativ, hvis de endnu en gang bare er sat et
tilfældigt sted, det plejer at hjælpe. Bestyrelsen syntes ikke at cykelstativer på
højden er en god ide. Erfaringerne viser fra flere steder at de ikke bliver brugt.
Stiftelsen har en dejlig cykelkælder så man kan jo også opfordre bestyrelsen i
stiftelsen til at informere om det evt. Sætte opslag op.
Carstens løn er som alle andre udgifter til gården efter fordelingstal.
Til foråret vil vi plante omkring egetræet ved kirken samt lægge en række sten.
Vi kan flytte de ekstra fliser som ligger der på evt. Gårddag.
Der bliver opsat yderligere 4 stativer til ladcykler.
Der vil i januar blive beskåret og tyndet ud i træer i gården som er i behov af det.
Vi har fået nye containere til dagrenovation. Det er så rart.
Der må ikke stå motorkøretøjer i gården. Vi henviser til at man flytter dem. De
motorcykler som vi ikke ved hvem der er ejermand er en opgave for politiet.
Carsten ringer.
Loa indhenter tilbud på sedum tage.
Vi har store problemer med pap, særligt i Nordgården er det slemt. Folk folder
det ikke sammen. Carsten har meget arbejde med det. Der er nu bestilt ekstra
tømning af pap for at se om det kan afhjælpe problemet. Storskrald er også et

problem. Folk smider byggeaffald selv om der er skilte som siger at man selv skal
køre det væk. Vi må tage det op på næste møde som er den 20.01.2021.
Referat godkendt.

