
Gårdlauget HØST

Bestyrelsesmødereferat nr. 1 – 2019

Tid: Tirsdag den 22. januar 2019, kl. 16,00

Sted: Fælleslokalet, Richard Mortensens Vej 84

Deltagere: Morten G. Fossum, Balder (formand) (MGF)
Troels Krohn, By & Havn (TK)
Ole Rensbro, AAB (OR)
Karsten Dam, Ejerforeningen Stepperne (KD)
Ahmad Alwanni, Cobblestone (AA)
Christina Holberg Fenger, Balder (CHF)
Nana Staldgaard, Balder (NS)
Casper Mortensen, Legepladspecialist.dk deltog i en del af mødet

Forfald: Steffen Skovhede, Ejerforeningen Skovhuset (SS)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøder nr. 3-2018 blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formand
MGF orienterede om, at Marianne Sejerbo har fratrådt sin stilling hos Arkitektgruppen og derfor
udtræder af bestyrelsen.

Ahmad Alwanni vil repræsentere matr.nr. 956 Sundby Overdrev indtil den ordinære 
generalforsamling.

Christina Holger Fenger/Nana Staldgaard vil i forbindelse med den ordinære generalforsamling
repræsentere Balders ejendomme.

3. Meddelelser fra administrator
Ingen særlige meddelelser.

4. Løbende drift
 Stepperne har under henvisning til bestemmelserne i vedtægterne for Gårdlauget fremsat 

ønske om, at driften af de tre udendørs elevatorer overgår til Gårdlauget. Stepperne har 
redegjort for omkostningerne i forbindelse med driften af elevatorerne. Der var enighed om 
fremover at dele omkostningerne til driften af de tre elevatorer ligeligt mellem Stepperne og 
Gårdlauget Høst.

5. Økonomi
Intet særligt til behandling under dette punkt.



6. Investeringer
 Investering i skur på plinten blev bekræftet inden for en samlet ramme på ca. 56.000 

inklusive moms samt elinstallationer i henhold til overslag på 15.000 eksklusive moms.
MGF accepterer tilbuddene.
Skuret opføres ved siden af trappetårnet med randfundament.

 Der var enighed om at besigtige gårdrummet efter bestyrelsesmødet med henblik på at 
finde egnede steder til cykelparkering. Balder er efter bestyrelsesmødet fremkommet med 
forslag til placering af cykelstativer foran Else Alfelts Vej 99-101 i henhold til særskilt 
tegning.

 Casper Mortensen fra Legepladsspecialist.dk orienterede om plan og tilbud for etablering af
legeplads på plinten. Der var enighed om, at der er behov for en legeplads i gårdrummet, 
men også at et samlet tilbud på ca. 375.000 inklusive moms er i overkanten i forhold til 
foreningens formue og muligheder. Casper Mortensen fremsender tilbud, der vil blive 
distribueret til bestyrelsen med henblik stillingtagen til omfang af legeplads.

7. Eventuelt
 KD spurgte til genplantning af udgåede træer. MGF spørger Arkitektgruppen.

 KD spurgte til opsætning af skraldebøtter ved udgangene fra P-huset. TK vil undersøge 
status.

 Lyset i Else Alfelts Vej 101 lyser fortsat konstant. Balder vil undersøge, om dette kan 
ændres.

 Der er problemer med lyset i gårdrummet langs Else Alfelts Vej 93-101. Balder og E/F 
Skovhuset vil undersøge, hvilken ejendom elforsyningen kommer fra.

 Der er fortsat enighed om, at det skal undersøges, om der ikke kan opsættes 
affaldsbeholdere i gårdrummet.

 Der er flere lyskilder på Plinten der ikke virker. MGF orienterer Ejendomsvirke.

Tidspunktet for den årlige generalforsamling blev aftalt til onsdag den 15. maj 2019, kl. 16,00.

Som referent

Morten G. Fossum

Referat tiltrådt af bestyrelsen






