Møde i gårdlauget afholdt på Café Yrsa den 20. oktober kl. 19:00.
Fremmødte: Dennis, AB Dybbølsbro. Kristine, AB Yrsaro. Michael Halfter og
Louise Frevert, EF 1386.
1. Louise valgt som referent.
2. Dennis gav indledningsvis en status over den nuværende situation.
- Der var en livlig diskussion om arbejdet i gården. De fremmødte blev enige om at
tilstræbe, at orientere hinandens foreninger om varslinger af arbejder.
- Der skal være generalforsamling inden den 1. april 2011.
- Det ”grønne græs”.
Dennis kommer sand på det ”grønne græs”, for at det kan blive hvor det er, og ikke
løfte sig.
- Beplantning af tårn.
Den skal ned når mulighed gives.
- Lift.
Hvis en af foreningerne skal have en lift ind i gården, skal vi kommunikere det til
hinanden, da udgiften kan reduceres ved at den forening, der også skal bruge liften,
betaler en andel efter aftale.
- Ventilatorstøj.
Dennis vil se på hvordan ventilatorstøjen kan mindskes mest mulig, da den er meget
generende.
- Skralderummet.
Der skal sættes skilte op i skralderummet. ”Hold rent”, ”Ryd op”.
Kirstine har påtaget sig at fremstille laminerede skilte. Tak for det.
- Gårdens dag vil blive diskuteret på generalforsamlingen.
- Regnskabet. Regnskabsføring af gårdlauget foretages fremover af Louise som
kasserer i samarbejde med Michael. I regi af EF 1386.
Michael kontakter Torben for at få de rigtige BBR tal, og vil derefter udarbejde det
rigtige regnskab.
3. Fordelingstal.
Michael gjorde opmærksom på, at fordelingstallene ikke stemmer. Michael vil
fremsende de korrekte tal fra EF 1386 til gårdlaugets medlemmer.
4. Eventuelt.
Vi talte videre om problemerne med skraldet.
Storskrald skal fjernes fra gården.

Skakterne på gaderne er snavsede. Vi diskuterede fordelingen af renholdning af
fortovene og hvad vi kan gøre. Vi vil prøve at få gårdmanden til at gå en runde hver
anden gang han er her, hvis det kan klares inden for budgettet.
Dennis har talt med en elektriker, der mener at EF 1386`s dørpumpe og fyrpumpe går
over gårdlaugets regning. Dette vil snarest blive undersøgt og ordnet.
Kirstine og Dennis sørger for et hyggeligt juletræ til gården.
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20:30.
Næste møde i gårdlauget bliver generalforsamlingen.
Referent
Louise.

