Referat af møde i Fællestjørnen d. 9. januar 2007
Tilstede:
Mariann og Marie fra A/B Tjørnegården III, Anne (som stedfortræder for Thomas) og Henning fra
AB Tjørnen samt Linda og Maria fra E/F Tjørnegården I.
Mødet afholdtes hos A/B Tjørnegården III, som også var ordstyrer og referent.
1) Referat fra mødet den 28 /9 2006 (i redigeret form) blev godkendt.
a) For at sikre, at der i fremtiden bliver fulgt op på beslutninger, der tages i Fællestjørnens regi
blev det besluttet, at der til møderne afslutningsvis laves en opsummering af punkter, der skal
følges op på, og som så skrives ind i referatet. Referatet sendes rundt pr. e-mail, og godkendes
som det første på det følgende møde.
b) Det blev besluttet, at det i fremtiden kun er selve beslutningerne som vedtages på møderne i
Fællestjørnen, som skal føres til referat og ikke diskussionerne som ligger forud. I tilfælde af
eventuelle uenigheder skal disse dog fremgå af referatet.
2) Fælles gårdregler
a) Linda Fasting fra E/F Tjørnegården I har et foreløbigt og tidligere udarbejdet dokument med
fælles gårdregler, som hun vil sende rundt til Fællestjørnens medlemmer.
b) Det blev besluttet, at det kunne være nyttigt at se hinandens husordner/regelsæt. De
respektive foreninger sørger for at tilvejebringe en udgave, som dem, der laver dagsorden næste
gang, sender med rundt pr. e-mail.
3) Kældertrapper.
a) Holger finder tilbuddet som E/F Tjørnegården I tidligere har indhentet på kældertrapper. AB
Tjørnen har også indhentet et tilbud desangående, som de giver kopi af til Mariann fra A/B
Tjørnegården III. A/B Tjørnegården III v/Holger indhenter også tilbud, som ligeledes deles
rundt.
4) Kloakker
a) AB Tjørnen sender kopier af tilbuddet på kloakker rundt og Henning tjekker op på tilbuddet
på asfaltering fra 2005.
b) Mariann fra A/B Tjørnegården III følger op på en tidligere ansøgning til Kvarterløftspuljen
om støtte til gården.
c) En fælles deadline for, hvornår projektet senest skal sættes i værk blev anset som værende
umulig at sætte på nuværende tidspunkt. Det skal besluttes i de respektive foreningernes
bestyrelser inden næste Fællestjørnsmøde, om der ønskes den komplette løsning. Især hvilken
slags belægning (asfalt eller SF-sten) som ønskes og om foreningerne skal få udført arbejdet i
fællesskab på samme tid.
d) Det blev besluttet at forholde sig afventende til at iværksætte midlertidig reparationer af
huller i gården. Eventuelle akutte reparationer tager Holger sig af. I så fald var der enighed om,
at akutte reparationer er en fælles udgift, lige meget hvor i gården, de befinder sig.

5) Aktiviteter i gården
a) For at skabe socialt samvær på tværs af foreningerne med udgangspunkt i gården var der
enighed om, at fælles aktiviteter såsom grill- og legedage var en god idé.
b) Der aftales specifikke datoer for grill- og legedage på næste møde i Fællestjørnen.
c) I forhold til en eventuel gårdfest så er der ca. kr. 3.500 i Fællestjørnens kasse til at starte op
med og beboere kan henvende sig til deres bestyrelser, hvis der er frivillige, der har lyst at
arrangere noget.
d) Mariann og Linda udformer invitation til gårdfest.
6) Fællesarbejde i gården
a) Der var enighed om, at fælles arbejdsdage i gården var en god ide, i tilfælde af at der skal
laves reparationer, bygges nye legeredskaber, luges ukrudt, males skraldeskure, males
havemøbler el. lign.
b) Til næste møde i Fællestjørnen skal der findes konkrete arbejdsopgaver, udarbejdes en plan
og fastsættes datoer for aktiviteterne.
7) Tørresnore
a) Det blev besluttet, at varmemestrene udskifter alle tørresnorene i løbet af foråret.
8) Gårdregler i forhold til støj i gården
a) AB Tjørnen og E/F Tjørnegården I skal kigge i deres gårdregler, inden de kan melde tilbage
om eventuelle ændringsforslag, der i så fald skulle tages op og vedtages på deres respektive
generalforsamlinger.
9) Næste møde
Næste møde er torsdag den 22. marts kl. 19.00 hos E/F Tjørnegården I.
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