Gårdlaugsmøde den 29 november 2021.
Tilstede. Jacob,
Klaus, Philip, Carsten og Loa. Margit er på ferie og Lisette passer børn.
Dagsorden.
Cedertræer i Syd gård.
Cykelstativer i Nordgård.
Udført arbejde i gården.
Maling af port i Helgesensgade.
Skrald i paprum i Helgesensgade.
Carsten løn.
Næste møde.
Der er fremført ønske om beplantning af cedertræer i Syd gården længst inde.
Det er ikke nogen god ide da de bliver store og kan ødelægge murværk. I stedet
vil vi foreslå plantekasser i stål, hvori at man kan plante forskellige ting samt
muligvis nogle Hortensia buske? Klaus vil tale med de 2 damer som er
interesserede. Det er en god ide med stålkasser som er fine da det er meget
mørkt på stedet, trækasser vil hurtigt blive knapt så pæne.
Der er ønske om flere cykelstativer i Nordgården, men en del uenighed om, hvor
at de skal opstilles. Philip vil tage kontakt med respektive foreninger for at få en
dialog.
Der er udført murerarbejde gennemgangsrummet Lundingsgade6 6. Det skal
også males. Vi vil bede Margit om farvekoden. Der er sat lys op på hjørnet af
stiftelsen da der har været indbrud. Vi håber at det hjælper.
Portene i Helgesensgade 7-9 bliver malet og graffiti fjernes.
Det flyder i paprummet i Helgesensgade, både med pap og skrald. Gårdlauget
overvejer at fakturere foreningerne for alt det ekstra arbejde som det medfører.
Philip taler med respektive foreninger for at se om man kan komme problemet
til livs på den måde.
Carsten har ikke fået lønforhøjelse i lang tid så det er på tide at vi tager fat på det.
Vi forhøjer Carstens timeantal med 12 timer og en timeløn på 325 Kr. Dette
gælder fra 1 oktober 2021.
I løvfaldsperioden i november og dertil bladsugning får Carsten ekstra 28 timer a
325 Kr. Dette gælder fra 1 oktober 2021. Carsten får fra 1 oktober 1250 Kr. For
saltning af gården.
Gårdlauget vil igen bringe det op på generalforsamling i 2022 for yderligere
lønforhøjelse.
Næste møde i gårdlauget vil være den tirsdag den 18 januar 2022, men kan laves
om, hvis nogle ikke kan.
Referat godkendes

