Referat af gårdlaugsmøde mandag d. 18.11.02
Til stede : Dennis, Torben, Rasmus, Ole, Maja, Anders
1. Vicevært kontrakt?
Maja gik efter forrige møde i gang med at undersøge priser og rammer for en eventuel ansættelse af en vicevært,
som et alternativ til den nuværende ordning med eksterne gårdfolk. Administrator har spurgt om vi er officielle,
uden at uddybe præcist, hvad der ligger i dette. Gårdlauget mener, at vi er officielle på den måde, at vi har
vedtægter og er registreret ved told og skat. Der var uklarhed om hvorvidt vi er tingslyst. Maja kontakter
tinglysningskontoret og får ved samme lejlighed klarhed over, hvordan gårdens forskellige gennemgange til
gaden er knyttet til foreninger. Helt præcist var der tvivl om,m hvem der har ansvaret for gennemgangen ud til
Krusågade
2. Tips og lotto tilskuddet på 20.000 kr..
Ansøgningen og fotografier er klar til afsendelse. Der mangler enkle specifikationer på oversigten over udgifter.
Vi forventer at kunne sende ansøgningen i løber af små tre uger.
3. Storskrald
Vi må erkende, at den seneste omdelte skrivelse omkring regler for gården, og herunder regler for storskrald, kun
har haft delvis effekt. Det største problem lige nu er storskrald. Det understreges at :
Byggeaffald som har været fastmonteret på væg, såsom køkkenskabe o. lign. , samt kemisk affald ikke må
stilles til storskrald. Når det sker, bliver rummet enten ikke tømt, eller også får gårdlauget en gevaldig
ekstraregning. Ole laver en plakat både til skralderumsdøren og til opgangene, der klart gør opmærksom på
reglerne.
4. Dør til skralderum (ud mod gaden)
Er blevet beklædt med rustfrit stål og malet. PÅ trods af en enkel noteret klage over arbejdets udførelse, vurdere
gårdlauget, at det er sket tilsfredsstillende. Prisen for arbejdet er 9.000 kr.
5. Status i gården
•
•

Viceværten i andelsboligforeningen Yrsaro har plantet forårsløg i gården. Han vil gerne
plante i resten af gården, hvis gårdlauget kan bevilge penge til indkøb. Vi takker for
engagementet og bakker gerne op med 500 kr. til yderligere indkøb.
Gårdens bænke og borde vil blive sat ind i et ledigt kælderrum i foreningen Dybbølsgade 11 –
13. Efter noget tids tørring, trænger bordene til en omgang olie.

6. Projekt Grønne Gårde
Jf. tidligere referat søger gårdlauget om grøn renovering af gården gennem det københavnske arkitektprojekt
Grønne Gårde. Ansøgning med billeder er sendt og vi afventer svar. Hvis ikke der kommer en henvendelse i
løbet af vinteren kontakter Anders kontoret.
7. Status i kassen
Gårdlaugets kasse er ved at være tømt og det er tid til at opkræve andelene i de respektive boligforeninger.
Næste møde : Generalforsamling tirsdag d. 18/3 klokken 19:00.
Torben og Dennis sørger for mad. Maja og Anders køber drikkelse.

