Referat af møde i gårdudvalget
Mødet blev afholdt den 24. august 2005, kl. 19 – 21 hos EF-Tjørnegården I
Deltagere: Mariann Larsen, Holger Jørgensen, Pia Svendsen, Alice Bodin, Linda Fasting, Anders
Olsen og Peter Larsen.
Valg af referent
Peter Larsen
Valg af ordstyrer
Holger Jørgensen
1) Godkendelse af referat fra sidste møde: 12. maj 2005
Referatet blev læst op af Mariann.
Pkt. 8 Gårdfest
Rettelse: ” Ulla fra AB-Tjørnen og Louise fra AB-Tjørnen III. Fra EFT1…” Rettes til:
Louise fra AB-Tjørnegården III.
Rettelse: ”Tilskud fra AB-Tjørnen III trækkes tilbage når det viser sig at der er lidt
penge i kassen.” Rettes til: Ansøgning om tilskud fra AB-Tjørnegården III trækkes
tilbage…

2) Økonomi
Der er pr. 22. august 2005 en saldo på kr. 36.232,16
Alle foreninger har hermed indbetalt.
3) Maling af borde og bænke
AB-Tjørnegården III forventer at male borde og bænke i forbindelse med fællesarbejde. Det købes
af fællestjørnens kasse. Et ”Slag på tasken” mht. økonomi er max. 1.500 kr. til maling, pensler og
slibepapir.
Arbejdsdagen er den 4. september fra kl. 9- 12.30 og andres foreningers deltagelse er velkommen.
Tilmelding koordineres af varmemesteren - Ring på tlf. 36 16 93 02 og læg besked hvis du ikke får
fat på Holger.
4) Behov for mere sand i sandkassen
Der har været fyldt sand i kassen én gang i år, men det er væk igen. Da sæssonen efterhånden er slut
efterfyldes der ikke mere i år, men næste skiftes sandet omkring 1. maj 2006.
5) Engangsgrill på græsplanen
I løbet af vinteren laver Holger 3 stk. små stativer som stilles i gården. Her kan engangsgrill sættes.
De 3 foreninger orientere om disse stativer hvor der kun må anvendes engangsgrill.
Denne regel indføres for at græsset ikke svides, og at der ikke skal være fare for at andre træder på
den glohede jord med bare tæer.
6) Regler for ophold og adfærd i gården
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Det opfordres at der tages en drøftelse i de 3 foreninger omkring fester i gården, da reglerne måske
er forældede. Støj ved fester kan være et problem og det bør drøftes om der skal indføres specifikke
regler om støj, fester mv.
7) Evaluering af gårdfesten
Der var ca. 40 personer i alt.
Det var meget hyggeligt, mange synes det var godt fra start til slut.
Linda orker ikke igen: For lille opbakning og for stort arbejde. Tombola, konkurencer mm. kræver
langt større tilslutning.
Mht. økonomi kunne det stort set lige løbe rundt – der var kun et lille, bitte underskud på ca. kr. 80.
Skal der laves flere gårdfester skal der være betaling ved tilmelding.
8) Næste møde
Næste møde: 10. november 2005 kl. 19.00, mødet afholdes i AB-Tjørnen´s beboerlokale. Punkter
til dagsorden for næste møde skal afleveres senest 1. november 2005 kl., 19 i Anderses postkasse i
gården. Endelig dagsorden udsendes senest 5. november 2005.
9) Evt. økonomi vedrørende gårdrenovering
Anders har indhentet kloak- og belægningstilbud. Der er meget stor prisforskel i forhold til tidligere
tilbud. LMJ tilbud var på kr. 91.200 kr og Aalholm tilbyder et tilbud på kr. 37.600
Tilbuddene omhandler stort set det samme, bortset fra at Aalholm ikke leverer videobånd.
Holger spurgte til om der også køres ind i stikledningerne – Det tjekker Anders, da det skal med.
Når dette er afklaret kopierer Anders 3 sæt af tilbuddene som hver forening modtager til videre
drøftelse inden næste møde i Fællestjørnen.
Belægning: Prisen fra Skanska er på kr. 270.000 fra Per Munkesø ligger den på kr. 230.000.
Begge disse tilbud kopieres.
Har man overvejet at foretage yderligere rotte og due bekæmpelse? Det bør drøftes i foreningerne
og afklares om der er problemer med rotter eller duer.

Godkendelse af referat:

2

