
Beretning til Gårdlaugets Generalforsamling 2020  
 

Hermed bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i gårdlauget 2020 

Almindeligvis afholdes generalforsamlingen i marts eller april, hvorfor det giver mening, 

at beretningen omhandler kalenderåret og dermed følger regnskabsåret. Da vi har måttet 

aflyse to generalforsamlinger, og nu er nået hen i juni finder bestyrelsen, at beretningen 

bør omhandle gårdens liv og forhold frem til nu. 

 

På generalforsamlingen i 2019 valgtes Claus Ørskov, R 13; Tine Lykke Prado , PH 13; 

Gunna Starck, R 5; Michael Jourdan, 28 og Ole Bjerre 36. Sidstnævnte trak sig ret hurtigt 

pga sygdom, og supp. Henrik Jochumsen, 34 indtrådte i stedet.  

På sit første møde konstituerede bestyrelsen sig med følgende tovholdere: 

Have: Tine; Kasserer: Claus; Sekretær: Michael; Handyman: Ole; Formand: Gunna (mest 

af navn - ikke gavn. Af hensyn til administrator). 

 

Det har taget os et godt stykke tid at komme ind i tingene, da vi har måttet sande, at meget 

har været overladt til den gamle formand, som mange ting således også har hængt på. Men 

vi er ved at komme efter det, synes vi. Bestyrelsen har haft et tillidsfuldt og hyggeligt 

samarbejde, hvad angår såvel det sociale samvær som det praktiske arbejde. 

Vi har haft vores bøvl med DEAS (administrator) 

Vi er i gang med at gennem/omskrive kontrakten med gartnerne.  

Coronasituationen har slidt hårdt på anlægget, som har været en lykke for de mange 

hjemsendte voksne og børn, der heldigvis har været begavet med meget godt vejr. Der har 

også været en del nye brugere/gæster i gården (sad de på biblioteket før?). Desværre har 

ikke alle helt kunnet styre hverken skod i græsset eller pis i anlægget, men alt i alt har det 

været en fornøjelse at se det liv, der har udfoldet sig. 

 

Storskrald 

Rummet fungerer efter nogle startvanskeligheder. En del beboere finder det underligt, at 

hver ejendom ikke har nøgle. Men ideen med ordningen er, at få nøgleansvarlige følger 

beboeren ned til rummet, og påser, at affaldet ER storskrald, er sorteret rigtigt, og er skilt 

ad. Hvis ikke går skraldefolkene uden at tage det med, hvilket var et evigt problem før. 

 

Jul 

Vi havde en velbesøgt juletræstænding med det flotteste juletræ (tak til Michael Halbye 

for det). Der var musik og engagerede børn, der lynhurtigt fandt alle nisser. Jacqueline 

bagte, uanset hun har forladt bestyrelsenn, atter de 300 æbleskiver, men nu er det slut, 

siger hun. Så hvad gør vi? Skal vi virkelig nøjes med købeskiver? Melder en gruppe sig?  

 

Cykelrenovering 

Døde cykler er som sædvanlig blevet mærket og indsamlet med information og opslag i 

alle porte. Fra opslag og til cyklerne løbende kom væk, gik der over 2 måneder. Alligevel 

savnede et par beboere deres cykler. Kun den ene blev fundet i “bunken”, mens den anden 

var tabt. Jævnlig cykeloprydning er nødvendig, da der er hårdt brug for pladsen. 

 

Fastelavn 

Gik også godt med godt vejr. Tønderne blev fint malede, men de mindstes var godt nok 

genstridig. Der skal måske lirkes lidt ved den i 2021. Forplejning fulgte traditionerne. 



Bytterum 

Efter noget besvær med at finde ny placering til byttehylderne, efter aflåsning af 

storskraldsrummet, var det så heldigt, at det aflåste rum, som El Tapeo rådede over til 

madaffald og brugt fritureolie, blev ledigt, da restauranten lukkede. Det er nu indrettet til 

bytterum, og bliver, så vidt bestyrelsen kan bedømme, flittigt brugt. Omkring d. 1. i hver 

måned rydder vi op. Der hænger en seddel med datoer på sidste rydningsdato i rummet. 

"Bibilioteket" har været flittigt brugt under Hovedbibliotekets nedlukning takket være 

beboernes gode smag og at de har haft tid til at rydde op på reolerne derhjemme. 

 

Teater 

Det Kongelige Teater henvendte sig i maj med en forespørgsel om at optræde i gården (tak 

til Emil fra R 9 for at have "stukket" os). Bestyrelsen slog straks til og fik spilletidspunkt 

ændret fra kl 17 til 17.30, idet vi fandt 17.30 lige tæt nok på ulvetimen med sultne børn. Vi 

besluttede også at servere mad for beboerne og havde regnet med 40-50 deltagere. 

Mandag aften var der 98 tilmeldte! Det var pragtfuldt vejr, og der var god stemning med 

mange glade mennesker. Maden inkl. 3 salater og brød blev under 1200 kr. 

 

Haveprojekt 

En beboer, Michael N, R 7, henvendte sig efter sidste genneralforsamling med et forslag 

om insekthotel og et område med vilde blomster. Det har vi så arbejdet med, og nu er 

plænen ved PH 9 fræset op, så der bliver vilde blomster på det meste af plænen, mens 

stubbe mv lægges langs bøgehækken mod syd, hvor der er mest skygge/fugtigt til glæde 

for biller, kryb og andre insekter. Der plantes også en del. Hvis den vilde blomstereng, 

som man vel at mærke både må gå og ligge på, ikke lykkes, genetableres plænen. 

 

Værksted  

Vi håber, at få gang i vores beboerværksted i Hestestalden. Det kommer til at fungere på 

den måde, at der i det aflåste (fællesportnøgle) og kattesikrede barnevogsrun kommer en 

nøgleboks, som beboerne, når de tilmelder sig som værkstedsbrugere, får koden til. Med 

jævne mellemrun kan vi så ændre koden til nøgleboksen efterhånden som folk flytter mv. 

Frank har ryddet fint op dernede, og når cykler og bænke kommer ud, er der god plads til 

at stå og arbejde. Havemøblerne sætter gartnerne jo ind i løbet af efteråret, så plads til dem 

og værkstedsbrugere skal vi have løst til den tid. Tovholdere på projektet er velkomne. 

 

Arbejdsgrupper/arbejdsdag 

Der er jo tradition for, at vi holder en arbejdsdag, og den havde bestyrelsen planlagt til d. 

2./3. maj, men af gode grunde måtte den aflyses. Vi prøver igen, men vil gerne supplere de 

fælles arbejdsdage med mindre, overskuelige projekter for en lille, engageret gruppe, der 

selv kan tilrettelægge arbejdet, som det passer ind i gruppemedlemmernes andre gøremål. 

 

Planer og liste over faciliteter 

Bestyrelsen udarbejder 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 osv. 

 

 


