Gårdlaugsmøde i Gårdlauget Yrsaro
Referat 26. April 2017
Tilstedeværende : Lasse Højgaard (kasserer), Kristine Ploug (formand & dirigent), Morten
Jensen (referent), Rikke Petersen, Henriette Mason.
1. Forelæggelse af regnskab v/Lasse.
Ønske fra gårdlauget om at få en billigere og bedre bankordning er efterkommet. Skift fra
Danske Bank til Arbejdernes Landsbank gennemført.
Regnskab godkendt.
2. Forelæggelse af budget v/Kristine.
Der bevilges kr. 6.000,- til laugets gårdmand til maling af gårdens træmøbler i farven ’mørkegrøn’.
Budget godkendt.
3. Opdatering af ordensregler.
Vigtigste ændring er, at hunde godt må være i gården hvis de holdes i snor, og eventuelle
efterladenskaber fjernes.
Andre smårettelser af formuleringer blev diskuteret.
4. Ændring af vedtægter ang. foreningernes repræsentanter til gårdlauget.
Det foreslås at vedtægter ændres så gårdlauget blot behøver 1-2 repræsentanter fra hver
foening, og ikke 2 som hidtil. Formaliteter, såsom bankskifte, bliver lettere hvis blot en enkelt
repræsentant er påkrævet.
5. Andre punkter.
- Gårdmanden har lovet at stramme lidt op ang. snerydning.
- Morten sørger for kopi af nøgle til opgangen Krusågade 35, til gårdmanden, så han får
adgang til gårdens el-tavle. Gårdmanden skal iøvrigt sikre at pågældende opgang ikke
længere bruger gårdens el.
- Der er generel stemning for juletræstænding. 1. december overvejes som en bedre dato
end første søndag i advent.
- Enighed om at skraldesituation er løst tilfredsstillende. Sorterings-spande er nu placeret i
skralderummet, og storskrald placeres udelukkende på repos’en til højre for trappen (set
fra gården), så det er min. 5 meter fra nærmeste beboers vinduer, som angivet i kommunal
vedtægt.
- Kristine er en smule utilfreds med gårdens gartner. Overvejer skift.
- Henriette sørger for opslag ang. gårddag lørdag d. 13. maj kl. 10, samt oplysning til alle
beboere, som måtte være interesserede, om muligheden for andre aktiviteter i gården,
såsom gårdhave.
- På gårddagen skal diskuteres ’grim’ dør i porten fra skralderummet mod Krusågade.
- Liv Knoblauch er ikke længere medlem af gårdlauget og skal slettes fra laugets hjemmeside.

