
 

Referat 

Gårdrepræsentantmøde 

Mandag de. 6 november 

 

Deltager fra gård: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

Afbud fra gård: 4 

 

 

Efter velkomst fra Bent som takkede for den store fremmøde, samt bød 

velkommen til de ny repræsentanter gik vi i gang med gård runden. 

 

Gård: 1 Stille og roligt ikke den store aktivitet. Gården fungere i det daglige 

godt. 

Gård; 2 Stille sommer minimum aktivitet. Spurgte ind til ansvar omkring 

pasning af indkørsel. Richard oplyste at op til indkørslen er fælles derefter er 

det gårdens ansvar. Vil gerne være behjælpelig med med evt. spørgsmål 

Gård: 3 Ikke fremmødt ikke afbud 

Gård: 4 Afbud 

Gård: 5 Ikke fremmødt. Bent som er fra gård 5 fortalte at der ikke var sket 

noget som helst siden sidste gårdrepræsentantmøde, og overvejer som ansvarlig 

i bestyrelsen, samt som beboer i gården at indkalde til et møde og finde en ny 

repræsentant. Vil tage kontakt til nuværende repræsentant for at aftale nærmere. 

Gård: 6 Ikke fremmødt ikke afbud 

Gård: 7 Malet carport og redskabsrum. Når vejret tillader det skal de grønne 

områder have en overhaling. 

Ønske om at fjerne stolper ved bump ved indkørsel til gården. 

Bent tager det op på næste bestyrelsesmøde og giver gården besked. 

Gård: 8 Har holdt møde omkring legepladsen, hvor gyngerne fik en hård 

medfart. Hvad skal/bør gården gøre? Hvad er konsekvenserne ved ikke at gøre 

noget? Hvor ligger ansvaret?. 

Bent fortalte om forgæves kontakt til kommunen for at få en debat i gang 

omkring godkendelse af legepladserne. 

Indtil dette er på plads kan det godt accepteres at der ikke sker mere i gårdene. 

Bent forsøger igen med kommunen. 

Gården gjorde også opmærksom på løse hunde samt deres efterladenskaber. 

Kraftig opfordring til at sætte det på hjemmesiden samt nyhedsbrev. 

Gård: 9 Stille og rolig periode. Formanden er set slå græsset i gården ellers går 

det på skift 

Gård: 10 Gårdrepræsentanten kunne ikke komme så Steen fra bestyrelsen som 

er fra gården kunne berette at der ingen sager er pt. 

Steen havde kun rosende ord til gårdrepræsentantnen for hendes arbejde for 



gården. 

Samles et par gange om året til fælles oprydning og har aftale om græsordning 

gården imellem. 

Gård: 11 2 årlige gårddage, hvor det er gengangere der møder op. Slår græs på 

skift. Har det godt sammen i gården. 

Gård: 13 Holdte gårddag i august hvor der blev ordnet og ryddet op i og 

omkring gården. Det fungere godt og følges op af fælles gårdfest. 

Nyt møde i november hvor der skal monteres bump på det ene hjørne om 

carporten. 

Gård:14 Har fået oprettet gårdmail på alle i gården. Renovering af legeplads ud 

fra synsrapporten. Opkræver 600,00 kr. fra dem der ikke kan/vil deltage i fælles 

dage i gården. Fungere godt. Vil oprette en gårdforeningskonto til disse beløb. 

Gård: 15 Legeplads færdig. Malet carport. Beskæring af træer. Gårdfest med 

deltagelse af 15 huse. Hvordan lokker vi flere til at deltage i arbejdsdage? 

 

Grønne områder. 

Steen fortalte at han er meget tilfreds med Richard og Michael som gør et stort 

og godt stykke arbejde med at holde fasanvænget pæn og ordentlig. 

Der blev lovet bedre info omkring fejning af gårdene efter vinterens grusning. 

Det er ikke så godt at bruge salt på fliserne. Der ligger grus ved 

containerpladsen som kan hente frit i dennes åbningstid. 

Husk at det er grundejerens ansvar selv at rydde sne ved egen indgang så post 

og skrald kan komme til. 

Løbende reparation af asfalt/indkørelserne i bebyggelsen. Der spares sammen 

til en større renovering. 

Bede langs husgavlene er der forskellige aftaler om hvem der holder dem. 

Richard eller Steen kan kontaktes omkring aftaler. 

Regnvandbrønde i gårdene ordnes af Richard og Michael. 

Gård 8 roste Richard og Michaels arbejde med at holde det hele i find og god 

orden. Dette blev bifaldt af de øvrige gårde. 

Hjertestarter kursus er under udarbejdelse. Hele gård 8 vil gerne deltage. 

Lægges på hjemmesiden. Steen arbejder med en tekst. 

Gård 8: Den hjertestarter vi har hvad kan den? Er vi med på app over 

hjertestarter? Steen undersøger. 

 

Generalforsamling. 

Hans gjorde kort rede for grunden til aflysningen af generalforsamlingen og 

oplyste den nye dato. Indkaldelse og øvrige informationer uddeles til alle 

husstande. 

 

Eventuelt. 

Steen og Richard gjorde endnu en gang opmærksom på at containerpladsen 



ikke er en legeplads for beboelsens børn. Det er meget tidskrævende at skulle 

rydde op igen og igen efter ungerne. Der er også en hvis fare ved at færdes 

derover, og hvem skal dække evt. personskader samt ødelagt inventar. 

Debat omkring hvad der kunne gøres. Forslag om at evt. låse elbuerne. 

Så spred det i gårdene at ingen er velkommen når containerpladsen er lukket. 

Sættes på hjemmeside samt nyhedsbrev. 

 Gårddemokrati? Der står omring dette på vores hjemmeside 

Mail adresser fungere godt. 

Nye beboers mail meddelelse til Tilde som retter dem til efterhånden som de 

kommer. 

Velkomst til nye beboer. Vi henviser til vores hjemmeside som giver et godt 

overblik. 

 Dog skal der lyde en opfordring, fra bestyrelsen, om at gårdrepræsentanten 

gerne må gå hen og banke på og byde velkommen til gården, og fortælle lidt om 

livet her i Fasanvænget. 

Alle kan melde yousee fra. Men være opmærksom på at alt kan blive lukket ned 

hvis man evt. kun melder tv fra. 

Hvorfor koster der 95,- kr. for en boks når der reklameres i tv for at det koster 

30,- kr.? 

Der må husejeren selv tage kontakt il yousee og spørge. 

 

Derefter rundede Bent mødet og takkede for et godt møde. 

 

 

 

 

 

 


