Bestyrelsesmøde i gårdlauget den 30.08.2021
Tilstede. Jacob, Claus, Lisette, Margit, Philip, Carsten og Loa.
Referent. Loa
Vi gik rundt i gården og besigtigede, hvad der skulle gøres, vi har en dejlig og
velpasset gård.
Der skal sættes en lampe op på gavlen i stiftelsen i syd gården, Carsten vil sørge
for det.
Beboerne i enden af syd gården ønsker et højbed. Vi kigger på det ved næste
møde.
Vi talte om at muligvis sætte nogle rundjern op på skraldeskuret i syd gården.
Manglende lys i nr. 6 i syd gården. Det viste sig senere at det fungerer perfekt.
Vi talte om den lille plads ved legepladsen og , hvad vi kunne gøre der. Claus har
et forslag om en petanque bane , der er også forslag om højbede og bord
bænkesæt. Vi tager det op på næste møde, hvor vi også ser på økonomien.
Vi diskuterede nøgler til fælles indgange i gården. Der er flere ejendomme som
har deres egne nøgler indkopierede i gårdlaugets nøgle,.Det er ifølge
Nøglemande Fredrik ikke så godt da det ødelægger låsene i dørene. Philip
foreslog nøglebrikker? Under alle omstændigheder vil det blive dyrt da der bor
mange mennesker i gården. Jeg vil foreslå at vi inviterer Fredrik til et møde, hvor
han kan fortælle os om de forskellige nøglesystemer som ville være gode for
gården, og så kan vi derefter overveje, hvad vi skal gøre.
Irmaporten. Vores problembarn. Hvad gør vi? Den er altid åben, vi må tale med
ejendommen og Irma endnu en gang. Ejendommen maler selv deres skure i
gården ifølge dens beboer repræsentation.
Det lille hus i syd gården vil gerne grave nogle planter ned i belægningen. De må
grave en halv meter ud fra huset og så plante der.
Der er ifølge Philip store problemer med cykler i syd gården ud mod
Helgesensgade Det bedste er at placere cykelstativer mellem de to skurer ved
legepladsen samt have en lille gennemgang. Carsten vil sørge for det. Det er
generelt problemer med cykelparkering, man må tale med sine naboer om det og
komme frem til en løsning.
Gården ser meget fin ud og vi fik bortskaffet mange ubrugte cykler ved sidste
razzia.
Vi glemte at vi ved mødet skulle tale om Carstens løn som skal forhøjes, det må vi
gøre ved næste møde.

Næste bestyrelsesmøde vil være den 27.09.2021.
Vi skal spise middag den 15.10.2021.
Referat godkendes.

