
Referat Bestyrelsesmøde Gårdlauget Æblegården d.16.11.20. 
Til stede: Formand Maiken, Ib, Else, Uffe, Michael og Alexander. Gæst: Catrine.  
Referent: Alexander  
 
1. Vision for gården gennemgang (Catrine suppleant) (catwerch@gmail.com) 

• Stort grønt område midt i gården med lette træer 

• Regnvandsafledning til grønt område med træer 

• Markeret ladcykel pladser under altanerne (Eventuelt med mulighed for 

• fastlåsning til væg-montering) 

• Naturlegepladsområder til store og små børn med bakker og rutchebanen 

• 3 pladser til afholdelse af arrangementer 

• Vende skralde skurene lodret med græs på taget (Eventuelt en overdækket 
gårdgenbrugsstation 

• til stor og småt) 

• Asfalt rundt om det grønne område så man kan stå på rolleskøjter etc. 
 
2. Arbejdsgruppe gårdfornyelse (AGF) (Cathrine, Uffe, Else, Michael og Sej) 

• Bestyrelsen godkendt budget 25.000 kr. til udarbejdelse af forslag til 

• gårdfornyelse i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 

• AGF kontakt til Lytzen. Tilbud til udarbejdelse af forslag til plan over 

• gårdfornyelse 

• AGF mødes om 14 dage efter Cathrine har kontaktet Lytzen indkaldelse  
 
3. Referat godkendelsesproces  

• Alexander er referent  

• Godkendelse af referat på e-mail før næste bestyrelsesmøde 

• Godkendelse af sidste referat (29.10.20) 
 

4. Gennemgang viceværtsopgaver 

• Gården og portene renholdes og fejes mindst en gang om ugen eller efter behov 

• Renholdelse af skralde rum  

• Kontrol af alle el-pærer i gården og i portene virker 

• Gårdens toilet rengøres en gang om ugen eller når det er nødvendigt. Det skal sikres, at der 
altid er toiletpapir  

• Græsplænen slås efter behov 

• Juletræ indkøbes og opstilles med lyskæder på græsplænen  
 
5. Vedligeholdelse og beplantning i gården 

• Stenbroen kommer i næste uge  

• Planter d.24 og beskær d.25  

• Stengårdens vedligeholdelses pakke  
 
6. Udbud af administrator 

• Opfølgning  



• Vedtægter modtaget på e-mail  
 

7. Hjemmeside 

• Domæne betalt til 2024  

• Udarbejdelse af ny hjemmeside 
 
9. Næste bestyrelsesmøde  

• Dato 1 marts 2021 

• Sted Else Hollænderdybet 10 st. tv. 
• Maiken indkalder  


