
Gårdlaugsmøde i Gårdlauget Yrsaro
Referat 6. Maj 2019

Tilstedeværende : Lasse Højgaard (kasserer), Kristine Ploug (formand & dirigent), Morten 
Jensen (referent), Michael Halfter, Michael Corell, Elisabeth.

1. Formandens beretning v/Kristine.
Ros til gårdmand Lars for at have malet borde og bænke. Det er aftalt at han også skal fylde 
nyt sand i sandkassen samt male døren til storskralderummet. Formanden har udtrykt utilfreds-
hed med gartneren ’Rikke’, og har hyret en ny : ’Altan-Alfen’. Han er noget dyrere, men vi 
prøver det af, og der skal bl.a. indkøbes nogle store krukker til planter. Døde planter skal 
erstattes af altan-holdet fra ef1386, som aftalt.

2. Forelæggelse af regnskab & budget v/Lasse.
Det bemærkes at gårdmanden tager sig vel betalt for snerydning, men ellers er han god og 
rimelig prisbillig, så det bærer vi over med. Gårdlauget har en likviditet på kr. 85.000,- så vi har 
sparet penge op. Regnskab og budget godkendt.

3. Andre punkter.
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4. Valg af formand og kasserer.
Kristine foreslår turnus på formandsposten. Pt. er alle dog glade og tilfredse med situationen, 
så Kristine og Lasse er énstemmigt genvalgt.
 

Pga. ef1386’s altan-opsætning ligger legetårnet pakket sammen i foreningens kælder. 
Stolpernes ender - som har stået ned i huller i jorden - har vist sig at være rådne. Vi over-
vejer at save enderne af og montere stolperne på stålankre. Altan-holder sørger for dette, 
men gårdlauget betaler udgifterne til tårnets nye fundering. Der er enighed om at tårnet 
skal placeres minimum 2,5m fra vinduer i nærmeste beboelsesrum.
For hyggens skyld anskaffes en parasol til gården som forsøg. Vi skal se om den går i 
stykker hvis folk ikke husker at klappe den sammen efter brug. Elisabeth indhenter tilbud.
Elisabeth skaffer legetøj til sandkassen.
Efter flere års debat er det lykkedes at få overtalt kommunen til hyppigere tømning af pap- 
og plast-containere. Vi håber derved at kunne få frigjort noget plads i portrummet, så vi kan 
flytte bio-containerne (som nu står ude på repos’en) derind.
Papir-containeren er ofte overfyldt, og Morten beder kommunen om hyppigere tømning.
Lasse har lavet en flyer med oplysning om affaldshåndtering. Især sammenklapning af 
papaffald er vigtig for at kunne begrænse antallet af containere i vores skralderum. Den 
skal omdeles til alle beboere.
Lasse og Kristine har lavet plancher ang. affaldshåndtering til at sætte op i skralderummet. 
Vi vil gerne lave disse plancher større. Kristine eller Elisabeth undersøger om det er muligt.
Det besluttes at døren til slidsken ud mod Dybbølsgade skal males ’Københavner-grøn’, 
fordi den er grim af graffiti som ikke kan fjernes ordentligt på en rå trædør.
Kristine synes vi skulle overveje at få flisebelægning i hele gården, for at gøre den lysere 
og pænere. Michael Halfter foreslår vi kan stemme i vores respektive foreninger om at 
bevilge ekstra penge til dette. Kristine indhenter tilbud efter sommerferien.
Mulighed for græs i en del af gården skal også overvejes.
Der er mange klager over larm fra altaner om aftenen i sommermånederne. Det diskuteres 
om vi kan gøre noget for at få bedre altan-disciplin, men indtil videre burde foreningernes 
egne regler for husorden, samt gårdlaugets ordensregel §15 om ’afspilning af musik og 
lignende’ være tilstrækkeligt.
Det aftales at holde gårddag man. 27. maj kl 19, hvor der skal ryddes op, opsættes skilte 
og grilles pølser. Alle beboere kan tilmelde sig på en liste i opgangene.


