Gårdlaugsmøde tirsdag den 18. februar 2020
Dagsorden:

1) Terrasse-projekt. Er klar til at løbe af stablen. Claus vil være hovedmand på
projektet og går snart i gang. Andre er velkomne til at give en hånd med.
Choki vil gerne være med også. Vi ser ad mht. vejret i de kommende uger.
2) Port der hænger. Porten er blevet revet skæv (sidste dør til storskrald i 24A).
Per snakker med Claus om vi evt. selv kan reparere den.
3) Der har været problemer med låsene. Det er der i perioder. Indmaden i
låsene er blevet skiftet af RUCO, så de burde virke de fleste af dem.
Vejrforholdene gør dog, at de af og til er træge. Tilkald gårdlauget, hvis
problemet fortsætter.
4) Forslag fra A/B Dannebrogsgade: Kan der evt. laves bedre skiltning i
forbindelse med storskrald (og også almindelig affaldssortering). Folk er ikke
flinke til at sortere deres affald. Vi går i tænkeboksen mht. bedre skiltning. Vi
opfordrer folk til at sortere bedre. Tina vil undersøge med kommunen om der
findes bedre skilte evt. med billeder på (til metal/plastik mm.). Problemer
med bioaffaldet under altanerne. Per vil skrive til kommunen for at spørge,
om renovationen vil sørge for, at bioaffaldsspanden bliver i affaldsskuret.
5) Tørrestativer: Choki vil undersøge det sammen med Caroline, så vi kan få dem
sat op snarest. Til næste møde har vi et overslag, og kan tage stilling til endelig
placering. Som udgangspunkt vil vi selv etablere dem. Choki skriver ud.
6) Gyngestativ: Vi synes, det kunne være fint med en fuglerede(sanse)gynge.
Den skulle så placeres der, hvor de gamle gynger var. Tina indhenter tilbud og
skriver til gårdlauget. Vi ved ikke, hvordan vi står i tilfælde af ulykker og dette
bør undersøges samtidig. Per vil spørge administrator.
7) Generalforsamling: Vi bestræber os på at afholde den i begyndelsen af maj.
Aftales ved næste gårdlaugsmøde, som er aftalt tirsdag den 31. marts 2020
19:00

