Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 12. november 2019
Deltagere;

Lea Gammelgård Jensen(W28-30), formand
Michael Gillsmark (W18), kasserer
Henning Johannes Nielsen (WE22), bestyrelsesmedlem

På mødet gennemgik Michael det sidste halve års drift siden generalforsamlingen afholdt 23. april 2019.
Der har været en del udfordringer med en kloak i gården ved Westend 22, hvor rotterne virkelig har hærget
og har kunnet gnave sig igennem beton og andet. Efter flere forsøg på udbedringer fra vores kloakmester
lykkes det til sidst, at få lukket og armeret betonen ordentligt. Husk altid at anmelde til Københavns
Kommune, hvis du observerer rotter i gården eller på vejen.
Der har ligeledes været udført reparationer på hegn ind mod Saxoparken, hvor der nogle steder har været
”klippet” direkte hul, og andre steder har den tunge bevoksning gjort hegnet vakkelvornt.
Alle beboerforeninger har selv ansvaret for at holde deres lille andel af gårdanlægget pænt og ryddeligt,
herunder fjernelse af ukrudt og beskæring af evt. buske og træer. Ved større opgaver der skal løses
kontaktes Gårdlauget.
Der er virkelig forskellig standard for hvordan vi hver især holder vort lille område pænt – nogle af jer har
opmagasinering af gamle skabe, cykler, rustne grille stående .. andre har pænt fejet og planter blomster i
blomsterkasser.
Gårdlaugets bestyrelse påtænker at lave en fælles dag i foråret 2020, hvor alle beboerforeninger deltager i
oprydning og rengøring af hver vores lille gårddel, fortov foran ejendom, kældre o.a. Vi vil bestille en fælles
container der står fra fredag til mandag, hvor vi alle kan smide gamle skabe, cykler og andet hen.
Et forslag til FÆLLES FORÅRS-GÅRDDAG kunne være i weekenden 16-17. maj 2020 !!
Driften af vores fælles renovationsrum går fornuftigt – der er stadig nogle af jer der placerer større
genstande som brugte lamper, fuglebure, kontorstole o.a. Dette hører ikke til vores daglige renovation,
men skal ordnes via kommunens ordning, hvor de hurtigt kommer og henter storskrald på bestilling –
GRATIS.
Der er også kommet en lokal genbrugsplads ved tidl. Enghave Station. Læs mere herom på vores
hjemmeside.
Kontingent er uforandret for 2020 og opkræves primo året.
Generalforsamling forventes ligeledes afholdt i april-maj 2020.
Alle er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøder og generelt komme med forslag og initiativer.

