
Referat fra gårdlaugsmøde d. 11. oktober, 2016 
 
 
Til stede: 
Miriam Nielsen (A/B Yrsa-Ro), Morten Jensen (E/F Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108), Lasse 
Højsgaard (kaserer, A/B Dybbølsbro), Henriette Mason (A/B Dybbølsbro), Kristine Ploug 
(formand, A/B Yrsa-Ro - referent) 
 
 
1. Bankskifte 

Gårdlaugets kasserer, Lasse, har længe været utilfreds med Danske Bank, som opkræver en 
række gebyrer. Derfor har han taget initiativ til at skifte til AL Bank. I forbindelse med 
bankskiftet har alle medlemmer skrevet under på referatet fra seneste generalforsamling, og 
I den forbindelse blev vi opmærksomme på, at alle foreninger ifølge vedtægterne skal sende 
to repræsentanter til gårdlauget, og p.t. sender en af foreningerne kun et medlem. På 
næstkommende generalforsamling skal vi derfor tage stilling til, om vi skal ændre 
formuleringen i vedtægterne eller insistere på, at alle foreninger sender (mindst) to 
medlemmer. 
  

2. Gårdlaugets el – v. Lasse Højsgaard 
E/F Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 har tidligere haft en række komponenter forbundet 
til gårdlaugets el. Det blev frakoblet, og der blev indgået en aftale om tilbagebetaling i 2013. 
Ved en fejl var dørpumpen til gadedøren i opgangen Krusågade 35 dog ikke blevet frakoblet 
i første omgang, men foreningen lovede at tage hånd om det. 
I September 2016 opdager Lasse dog ved et tilfælde, da han skifter sikringer i gårdlauets 
elskab, at pumpen fortsat er tilkoblet. Foreningen beklager og lover at løse det. Foreningen 
har kontaktet fabrikanten bag dørpumpen og er nået frem til, at pumpen bruger el for 175 til 
200 kr. årligt.  
Gårdlauget enes om en tilbagebetaling på 600 kr. for de 3,5 år. Morten tager beskeden 
videre til foreningens bestyrelse, og Lasse opkræver beløbet i forbindelse med næste 
betaling til gårdlauget. 
 

3. Hunde i gården 
På generalforsamlingen i foråret aftalte vi en ‘vis hensyn’-politik, hvor hunde godt må være i 
gården blot hundeejerne sikrer, at det er under hensynstagen til alle andre. Det har ikke 
virket. Henriette har modtaget en række klager om løse hunde og hundelorte fra sin forening. 
Ifølge ordensreglerne må hunde (og katte) ikke luftes i gården. Det, synes gårdlauget, er 
voldsomt, men enes om at hunde må være i gården, hvis de er i snor. 
 
Op til generalforsamlingen i foråret skal vi derfor revidere ordensreglerne. Vi aftalte at gøre 
det via mail, hvor alle sender forslag til rettelser til Lasse og Kristine, som samler op og 
sender i høring. Boldspil i gården bør også addresseres i opdateringen. 
 

4. Skraldesituationen 
Morten har kontaktet KK for at få besøg af en skraldeekspert, som kan hjælpe os med at 
optimere skralderummet og bestykningen af containere. Han vender tilbage, når han har hørt 
fra KK. Kristine sætter ham i forbindelse med gårdmanden, som er vores officielle 
skraldekontaktperson. 
 

5. Evt. 
 
Doodle: 
Michael Halfter har foreslået, at møder fremover planlægges via Doodle. Ingen af 
mødedeltagerne synes, at det er nødvendigt. 



 
Juletræstænding: 
Årets juletræstænding bliver søndag d. 27. November kl. 17. Vi planlægger via mail, når vi 
nærmer os. 
 
 
 
 

 
 


