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Gennemgang af årsregnskab og godkendelse af budget 2006
Som det er procedure i gårdlauget gennemgik vi minutiøst alle bilag og sammenholdt disse med
regnskabet. Et indblik i regnskabet er muligt ved at kontakte Torben Duus. Regnskab og budget
blev godkendt og underskrevet. Torben meddeler, at han fortsat mangler nøjagtige BBR
meddelelser fra enkelte foreninger. Han har fået foreløbige tal, men forventer at få præcise tal når
de respektive byggesager i foreningerne er færdige.
Ansøgning hos Grønne Gårde
Anders har sendt en ansøgning til Gårdrydningskontoret, Grønne Gårde, Kbh. Kommune, i håb om
at de vil yde hjælp, praktisk, økonomisk og rådgivningsmæssigt i forhold til at få etableret en
grønnere og mere børnevenlig gård. Ifølge telefonisk kontakt anbefales vi at ansøge om deres
ekspertise. Det var Grønne Gårde som i sin tid, 14 år tilbage, etablerede gården med tilhørende
skralderum og nedgange fra bagtrapper. Vi afventer et svar på ansøgningen.
Hvis ansøgningen afvises må vi tage en snak om, hvad vi så kan stille op for at gården kan blive
mere børnevenlig.
Ny dør ved nedgang til går fra Dybbølsgade
Der er bestilt en ny todelt dør. Den skulle have en størrelse så cykler og barnevogne ubesværet kan
komme ned i gården. Der var en fejlleverance og derfor har bestillingen taget længere tid en
forventet. Det er hensigten at døren vil blive elektronisk, så den kan åbne og lukke automatisk. Det
skulle gerne gøre gennemgangen lettere, men også sikre at døren altid bliver lukke og låst
forsvarligt.
Skralderum
Der har været en del ophobet storskrald. Vores gårdmand sorterer det elektroniske affald. Han stiller
endvidere køleskabe, komfurer, vaskemaskiner o. lign. frem, men det indskærpes at det er R98s
opgave at fjerne det.
Ved flere lejligheder har en bil stået parkeret ulovligt lige udenfor skralderummet. Når R98 ikke har
fuldstændig fri adgang til skralderummet, så springes adressen over, og skralderummet bliver ikke
tømt. Så INGEN PARKEREDE BILER FORAN SKRALDERUMMET. Nummerpladen bliver
registreret og indberettet!
Der er registreret et hul i murværket ved skralderummet. Det vil blive fyldt ud så duerne ikke kan
bygge rede.
Snerydning
Det var en lang og drøj vinter i år, og der har været en del klager over vores snerydning. Gårdlauget
har taget klagerne til efterretning og vurderet, hvordan vi næste år kommer lettere gennem vinteren.
Det er vores erfaring, at det er vanskeligt at få en entreprenør til at feje tidligt om morgenen, før
arbejdstid, selvom det er ønskeligt for alle. Der sker nemlig det, at alle boligforeninger har samme
ønsker, og alle kan ikke få fejet samtidigt. Fejning af en entreprenør vil ikke betyde en mere stabil
løsning.
En anden kritik var at fortovene blev glatte. Vi forsøger at løse problemstillingerne ved at vi
fortsætter den egentlige snerydning som hidtil, men at hver forening for et grus og saltlager til
rådighed. De respektive gårdlaugsrepræsentanter søger for at grus og salt er let tilgængeligt i hver

opgang i de perioder hvor snefaldet kræver det. Det er således enkelt at kaste lidt grus eller salt
omkring egen dør og fortov, hvis snerydningsmaskinen ikke kan rydde det, som det var tilfældet i
vinters.
Arbejdsdag i gården
Plantedagen blev planlagt og er nu afholdt.
Indkøb af legetøj
Vi diskuterede værdien af det indkøbte legetøj fra sidste år. Konklusionen var, at det bringer stor
glæde til børnene, men at kvaliteten af legetøjet skal være bedre. Vi har en ny trækvogn på lager,
som vil blive stillet frem. Mirjam og Rune står for indkøb af nyt legetøj i år. Der er afsat et
tilsvarende beløb igen i år.
Planer
Der blev snakket løst om at afholde en gårdfest igen. Interessen er spirende og ideen tages op igen
ved næste møde.
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