
Referat af møde i Gårdlauget i boligforeningerne E/F Dybbølsgade 11-13, A/B 
Dybbølsbro, E/F 1386, samt A/B Yrsaro. 

 
Tilstede: Torben Duus, Paul Sexton, Dennis Pedersen, Rasmus, Anders Bech og Maja Hvid Fisker. 
 
1. Angående ansøgning til friluftsrådet vedr. lejeborg 
 
Gårdlauget fik for noget tid siden tildelt en pulje på 20.000 kroner fra friluftsrådet, der var øremærkede til forgrønnelse 
af gårdmiljø. Torben havde fundet regninger frem og Anders havde forsøgt at kontakte Anlægsgruppen Permakultur for 
at få en mere specificeret regning. Permakultur var desværre ikke til at opstøve.  
Anders skriver ansøgningen til friluftsrådet og Torben tager sig af den prismæssige del af sagen. 
 
2. Angående ansøgning til Grønne Gårde 
 
Anders havde skrevet en ansøgning til Grønne Gårde hvor det er muligt at få en gratis renovering af gården. Denne blev 
godkendt og bliver snarest afsendt. 
 
3. Angående ny gårdmandsordning 
 
Grundet utilfredshed over de nuværende gårdfolk havde Maja formuleret en kontrakt med henblik på ansættelse af en 
person fra boligforeningerne som gårdmand/kvinde. Der blev udtrykt bekymring omkring en evt. dalende effektivitet og 
om lønnen alt i alt blev for lille. Maja undersøger de nærmere lønvilkår og de økonomiske omkostninger for gårdlauget. 
 
4. Angående skrald 
 
Gårdlaugets udgift til skraldafhentning er steget pga. at skraldebeholderne længst henimod dørene bliver overfyldt. R98 
har derfor sat flere skraldebeholdere ind og det koster! Da problemet med overfyldte skraldebeholdere skyldes at folk 
ikke går 2 meter længere ind når de yderste skraldebeholdere er fyldt op, vil vi fra gårdlaugets side prøve at gøre mere 
opmærksom på denne problematik. Rasmus påtager sig at lave nogle skilte der informerer herom. 
 
5. Havemøbler og døren til skralderum 
 
Maling af gårdens borde og bænke venter til foråret hvor vi stadig håber det kan blive gjort i forbindelse med en 
gårddag. De kan evt. pakkes væk vinteren over i et rum hos E/F Dybbølsgade 11-13. Dette vil i så fald blive gjort i 
november.   
Døren til skralderummet skal males og Dennis indhenter priser på dette. 
 
6. Tømning af sandkasser 
 
Det blev besluttet at tømning af sandkasserne og efterfølgende påfyldning af nyt sand udføres på gårddagen i foråret. 
 
 
Der blev sagt farvel og tak for god indsats til Paul Sexton, der flytter. Rasmus overtager hans plads.  
Det blev aftalt at gårdlauget mødes næste gang d. 18. November 2002 kl.19. Herefter blev mødet hævet i god ro og 
orden.  


