
Beretning til Gårdlaugets Generalforsamling 2021 

Hermed bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i gårdlauget 2021
Beretningen bliver i en vis udstrækning en gentagelse af beretningen fra 20, der var præget
af coronasituationen, hvilket, vi ikke havde forestillet os, ville fortsætte. I år er det dog 
lykkedes at lægge generalforsamlingen i maj – sidste år var i juni - så vi arbejder os hen 
mod sædvanlig afholdelse i marts eller april, hvor en budgetdiskussion giver mere mening.

Bestyrelsen, Claus Ørskov, R 13; Tine Lykke Prado , PH 13; Gunna Starck, R 5; Michael 
Jourdan, 28 og Henrik Jochumsen, 34 har haft et godt samarbejde med rare månedlige 
møder. Coronasituationen har atter slidt hårdt på anlægget, som har været en lykke for de 
mange hjemsendte voksne og børn, der heldigvis har været begavet med mildt vejr, og det 
har været en fornøjelse at se det liv, der har udfoldet sig.

Storskrald
Rummet har fungeret godt, dog er der den sidste måned dukket meget stort affald op, så 
noget tyder på, at de få nøgleansvarlige enten låner deres nøgle ud eller ikke følger 
brugerne ned og søger for, at storskraldet  er sorteret og skilt rigtigt ad. Derfor har 
bestyrelsen måttet i gang med mukkert, sav og almindelig vold. Vi håber på forbedring.

Teater
I august arrangerede bestyrelsen Dansk Rakkerpak til at optræde med deres aflyste 
sommerforestilling i gården. Vi fik derved både støttet den trængte kultur og fik selv en 
oplevelse, nu da både gade- og marionetteater var aflyst. Stor succes med fint fremmøde 
til forestilling og kaffe/kagebord.  

Jul
Det var første gang en ny bestyrelse og nye gartnere skulle lave juletræ/belysning. Det var 
noget af et projekt, men to dage og 10 sikringer senere, var der julebelysning og et rejst 
juletræ. Mange af lyskæderne er nu så sølle, at de må udskiftes, og der var ikke nok til 
kirsebærtræerne – det kommer i år. Vi havde igen en velbesøgt juletræstænding med 
endnu et flot juletræ (tak til Michael Halbye for det). Der var musik og engagerede børn, 
der lynhurtigt fandt alle nisser. Jacqueline gjorde alvor af sin annoncerede “slut med 
hjemmebagte æbleskiver”, men folk fandt sig pænt I IRMAs købeskiver (bedst i test). Der 
var godt synk i gløggen.

Cykelrenovering
Døde cykler er som sædvanlig blevet mærket og indsamlet med information og opslag i 
alle porte. Heldigvis er det nu blevet tilladt for kommunen at indsamle døde cykler, så vi 
stiller de indsamlede langs muren og sætter så et par stykker ad gangen til storskrald – de 
mest hærgede først. Jævnlig cykeloprydning er nødvendig - der er hårdt brug for pladsen.

Fastelavn
Gik også godt med godt vejr og mange børn. Tønderne blev fint malede i gården dagen 
før, og de mindstes gik lidt nemmere i år. Forplejning og præmier fulgte traditionerne.

Bytterum



Der er livlig brug af bytterummet, men der må gerne herske lidt bedre orden: tag tingene 
ud af posen og stil/hæng dem, så de ser indbydende ud. Lad være med at stille en pose 
med lidt af hvert på gulvet, men sørg for, at man også kan nå frem til de bageste hylder.
BYTTERUMMET ER IKKE ET ALTERNATIV TIL STORSKRALDSRUMMET!!!

Arbejdsgrupper/arbejdsdag
Arbejdsdagen måtte af gode grunde aflyses. Vi prøver igen, men vil gerne supplere de 
fælles arbejdsdage med mindre, overskuelige projekter for en lille, interesseret gruppe, der
selv kan tilrettelægge arbejdet, som det passer ind i deres andre gøremål. Bestyrelsen er 
med på sidelinien og styrer økonomi m. v.

 maling og omsorg for legeborg
 oprydning af legetøj og tildækning af sandkassen
 få værkstedet i Hestestalden op at køre
 pasning af udvalgte haveting (f. eks. blomstereng o. l.)
 arrangementsgruppe  
 tømning af bytterum ca. d. 1. i hver måned

Nyt Gartnerfirma
Som de fleste nok har opdaget har vi skiftet Creative Gardens ud med Stenbroens pr. 1. 
november. Det var med et vist vemod efter så mange år, men der var begyndt at se noget 
sølle ud, roserne og andre vækster groede vildt, og der blev bevidstløst slået græs en gang 
om ugen samt pustet blade i en uendelighed trods vores protester. Så alting er ikke som det
plejer, og Stenbroens skal lige ind i tingene, men vi tror på et godt samarbejde. De har 
heldigvis  god forstand på og omsorg for vores træer, som også trængte til en kærlig hånd, 
ligesom der er indledt en tæmning af efeu'en. Vi har lagt en linie med lidt mere natur og 
knapt så meget prydhave. Græsset har haft et hårdt år dels på grund af megen brug og dels 
fordi den smeltede sne ikke kunne trænge ned, da der stadig var frost nogle cm nede, så 
det blev en mudderpøl til stor fryd for børnene. Når jorden får noget vand kommer græsset
igen, men få steder skal der sås. Der vil blive hegnet i etaper. 

Bankskift
Bestyrelsen besluttede på sit decembermøde at skifte Danske Bank ud med Arbejdernes 
Landsbank. Vi skal spare forsamlingen for detaljer - de er fremgået af frustrerede suk i 
referaterne, men det har været et helvede med de nye regler (pr. 1. januar) for 
validering/hvidvaskning/terrorbekæmpelse. Foreningsdanmark er hårdt presset, og de 
foretrukne foreningsbanker – bl. a. A L – har nu pålagt foreninger et gebyr p. g. a. 
besværet med reglerne. Det er nu efter mere end 4 måneder lykkedes os at komme til at 
betale vores regninger. Tak for tålmodighed hos dem, vi skyldte penge.
 

Planer og liste over faciliteter
Bestyrelsen lovede at udarbejde en liste over de faciliteter, som gårdlauget stiller til 
rådighed for beboerne, da det er vores indtryk, at rigtig mange ikke ved, at der er et 
bytterum, toilet, fællesporte og meget mere. Nogle ejendomme har stor beboerudskiftning 
og kendskabet til rettigheder og pligter kunne godt højnes. Et årshjul kunne også være 
godt, så beboerne ud over den faste garde får mulighed for at planlægge deres deltagelse i 
juletræstænding, fastelavn, generalforsamling, arbejdsdage, (mere?) kultur, loppemarked, 
havedag osv. Listen er udarbejdet, men ikke distribueret. Det kommer.




