
Gårdlaugets beretning 2014/2015. 

 
Gårdlauget har i år fået gang i et par af de ting som vi ønsker at gården også skal 

bruges til. 

Vi har holdt Fastelavn for alle gårdens børn, hvilket var en kæmpe succes med rigtig 

mange fremmødte og flotte udklædte børn. Så det har vi tænkt skal forsætte fremover. 

Desuden har vi også holdt et jule arrangement for andelshaverne som vi gentager igen 

i år.  

 

Gårdlauget er meget tilfredse med vores gårdmand Peter, som gør et kæmpe stykke 

arbejde både i storskralds rummet hvilket er en stor opgave hver dag, da folk ikke er 

så flinke med at overholde nogle få regler. Så derfor husk at efterlade rummet pænt 

igen, efter man har været inde og tage / rode i diverse ting som står der. Desuden 

hjælper Peter med de grønne områder i gården så det er vi rigtige glade for, da de jo 

ser rigtig pæne ud. Gårdlauget sige tak til Peter for et rigtig godt samarbejde og vi 

håber det vil forsætte sådan fremover, da vi er rigtig glade for Peter.           

 

Gårdlauget har ikke købt de store ting ind i indeværende år, men til gengæld har vi 

fået ordnet bedet ved stor skralds rummet ved nummer 15, med en sti og store sten til 

at hoppe på, i skrivende stund er det kommet på plads med, at sveller omkring den 

store græsplæne bliver udskiftet ( opstart 11.09.2015) og stål hegn bliver sat op i 

stedet for, desuden bliver græs plænen udvidet mod den gamle biograf, mod 

legepladsen bliver der plantet buske og frugt træer, så vi glæder os til det færdige 

resultat. Vi skal også have købt et nyt basket net og sat op, flere cykel stativer, så vi 

har rigeligt at komme i gang med.       

Så gårdlauget siger tak for opbakningen fra andelshaverne, samt de to bestyrelser for 

at vi kan få lavet disse ting.   

    

Der er ikke blevet afholdt nogen gårdfest i sommer, da ingen har taget tiltag til dette. 

Men der har været rigtig mange store arrangementer i gården omkring græsplænen, 

hvor der desværre har været flere gange hvor folk/gæster ikke overholder 

ordensreglerne vi har i gården.  

Samtidig skal vi gøre opmærksom på at bord/bænke er forbeholdt andelshaverne og 

derfor selvfølgelig har ret til disse før gæster.      

  

Desuden skal gårdlauget gøre opmærksom på at det er ikke tilladt, at have hund & kat 

med i gården. (Se ordensreglerne )       

 

     



Gårdlauget’s hjemmeside kører, det er Arne som står for denne, hvis der nogle 

vigtige informationer eller andet bliver de lagt på hjemmesiden. 

Gårdlauget har også en Facebook side, så hvis man ønsker at komme med i denne 

gruppe hedder den ” Gårdlauget Boulevarden ”  

 

Vi vil opfordre andelshaverne til at stille deres cykler enten i cykelkælder, eller i 

stativer, da der igen står mange cykler alle vegne. Vi beder også andelshaverne om at 

rydde lidt op efter brug af gården og deres børns legetøj.  

 

Igen, igen vil vi opfordrer alle til at holde deres altaner rene for due 

ekskrementer og due reder. Duer er klassificerede som skadedyr, da de er 

smittebærer af sygdomme som f.eks. papegøjesyge og salmonella.  

 

Gårdlauget holder møde ca. 1 gang om måneden. Hvis nogle beboere har nogle 

punkter, de ønsker skal fremlægges eller andet, kan de komme forbi når der holdes 

møde. 

 

Vi siger tak for året 2014/2015 og håber gården vil blive brugt ligeså meget i de 

kommende år. 

 

Med venlig hilsen 

 

Gårdlauget 

 

Tove Sigaard & Pia Rose   

        


