
Referat af møde med foreningerne d. 17/8-2022 

 
Foreninger der var til stede: Grenågade 2, Ndr., Frihavnsgade 55-57, Hobrogade 3, Gammel 
Kalkbrænderivej 12/ Hobrogade 17, Gammel Kalkbrænderivej 10, Grenågade 12-14, 
Grenågade 10, Grenågade 6, Hobrogade 5-7-9-11, Hobrogade 13-15,  
Fraværende: Grenågade 4, Grenågade 4´8 
 

Pkt.1 Cykler 
 

Siden nedlæggelsen af de tidligere cykelskure, der nu bliver anvendt til affaldscontainere, 
har det ikke været muligt at etablere permanente cykelstativer på de steder, hvor det var 
foreslået i skitseforslaget til fornyelse af gårdrummet fra 2019. Forslaget blev således mødt 
med modstand fra nogle foreninger, og arbejdet med gårdfornyelsen gik i stå. Skitseforslaget 
fra 2019 er derfor afskrevet, og vi må i fællesskab forsøge at finde en ny løsning på 
cykelproblemet i gården. 

I øjeblikket parkerer beboerne deres cykler i de løse stativer, der er opstillet i gården, men 
en del beboere stiller også deres cykler på vilkårlige steder i gården, hvor de kan komme til 
at stå i vejen for trafikken i gården, eller genere andre beboere i gården. Der er desuden en 
del ladcykler i gården, der er langtidsparkeret, da beboerne ikke længere anvender disse. 
Der er også parkeret flere mindre motoriserede køretøjer (knallerter) i gården, hvilket er 
ulovligt.  

Forud for mødet havde gårdlavet foranstaltet en cykeloprydning i gården for at få et overblik 
over, hvor mange af de parkerede cykler i gården, der bliver brugt af beboerne, og hvor 
mange, der kunne kasseres. Gårdlavet tilstræber for fremtiden at foretage en cykeloprydning 
i gården mindst en gang hvert andet år.  

Gårdlavet havde primært indkaldt foreningerne til en snak om cykelparkering i gården, da 
det er gårdlavets ønske at få etableret permanente cykelstativer, inden mere vedligeholdelse 
af gården bliver igangsat. Grunden hertil er, at det ikke i praksis kan betale sig økonomisk at 
renovere belægningen og legeredskaberne i gården, hvis der efterfølgende skal opsættes 
permanente cykelstativer.  

De fremmødte fik talt en masse om placering af cykler. Vi var desuden rundt i gården, og der 
kom forskellige forslag op, som gårdlavets bestyrelse kan arbejde videre med. Gårdlavets 
bestyrelse vil således forsøge at lave et forslag til en løsning af cykelproblemet, som 
tilgodeser de fleste foreningers ønsker, hvis det kan lade dig gøre. Det betyder dog i praksis, 
at nogle foreninger også må give køb på deres modstand mod cykelstativer på deres 
matrikel, hvis det i praksis skal kunne lade sig gøre at finde den størst mulige enighed om at 
løse cykelproblemet i gården på den bedst mulige måde. 

Man kan se på den vedhæftede tegning af gården, hvor der var snak om at placere cyklerne. 
Placeringerne er markeret med rød farve. Nogle af de indtegnede placeringer forudsætter, at 
nogle af hækkene bliver flyttet for at skabe plads til permanente cykelstativer. Gårdlavet 
ønsker i sammenhængen, at der kommer grønne tage over cykelstativerne. Da flere af 
placeringerne kun kan imødekomme et mindre antal cykelstativer, kan vi dog blive nødsaget 
til at gå på kompromis med dette ønske, da det måske bliver for dyrt. I sammenhængen blev 
der ytret ønske om også at gøre tagene på de eksisterende skure grønne. Der blev også 
ytret ønske om af finde en løsning på indkigget til skraldecontainerne ved porten i 
Hobrogade nr. 3. Forslaget bliver medtaget i bestyrelsens videre arbejde med projektet. Det 



sammen gør de placeringer, hvor foreninger, der har fået altaner, skal genetablere gården 
efter endt arbejde.  

Alternativet til mere ordnede forhold vedrørende cykelparkeringen i gården kunne enten 
være at lade stå til, eller være at forbyde cykler i gården. Men bestyrelsen er ikke stemt for 
dette, da bestyrelsen er overbevist om, at beboerne ikke vil overholde et forbud. Og 
medlemmerne af bestyrelsen er ikke villige til at spille ordenspoliti i sammenhængen. De 
allerfleste foreninger har desuden etableret cykelstativer på gaden,  

 
 

Pkt.2 Åben ild 
Der må ikke bruges ildfald i gården. Der må ikke bruges fakler. Der må ikke bruges 
engangsgrill. Det er forbudt. Der må gerne bruges grill og gas , så længe man overholder 
brandmyndighedernes regler. 
 

Pkt.3 Brandkarme 
Foreningerne må selv sørge for, at undersøge om de har brandkarme på deres ejendom. 
 

Pkt.4 Porten 
Vi vil evt. få Johnny Møller til at male og vedligeholde portene. 
Gårdlavet søger for, at låsene virker. 
Hvis den automatiske lås ikke virker, skal I ringe til Formand Vesna på tlf., 22837801, så 
kontakter Vesna kommunen. 
 

Pkt.5 Graffiti 
Vi får malet over graffiti. 
 
Vi vil gøre foreningerne opmærksomme på, at cigaretskod skal fjernes fra gården ellers vil 
gårdmanden have ekstra for, at fjerne dem.  

 

Referat: Kim Byvald  


