
Gårdlaugets beretning 2016/2017 

Gårdlauget har igen i år haft et travlt år, med mange møder og mange 
beslutninger. 

Vi er forsat glade for, at vi benytter os af gartnerfirmaet Stenbroens Træpleje & 
Anlæg.

Vi har afholdt julehygge, hvor der var et godt fremmøde. Stemningen var hyggelig, 
der blev spist godt med æbleskiver, pebernødder og der blev sagt god jul til 
naboerne. 

Gårdlauget har igen i år afholdt fastelavn i vores gård og igen i år var der, et 
stort fremmøde af meget flotte udklædte børn. Vi siger tak for hjælpen til de 
forældre der gav en hånd med. Vi forventer, at afholde fastelavn igen i 2018. 

Der blev afholdt arbejdsdag, hvor der var et kæmpe fremmøde og der blev 
arbejdet hårdt. Alle de nyindkøbte grill, borde og bænke blev samlet. 

Tusind tak for den store arbejdsindsats. 

Gården fremstår nu flot med nye borde og bænke. 

Alle beboere er gode til at passe på de nye ting i gården.

Der er kommet nyt gyngestativ, hvilket har glædet mange børn. 

Vi har en dejlig gårdmand som hedder Peter. Gårdlauget er glade for, at Peter 
passer godt på vores gård. Han er altid i godt humør og passer sit job til punkt og 
prikke.  

Der er blevet indkøbt cykelstativer som er stillet op i gården. Det er dejligt at  se de 
bliver brugt. 

Igen i år har der været Distortion på Vesterbro. Tak til dem som sad vagt ved 
portene og forsøgte at få tissende mennesker væk fra vores hoveddøre og  fra 
vores gård. 

Peter har haft en praktikant Sebastian, hvilket var en succes. Stor tak til Peter og 
Sebastian for den kæmpe oprydning og rengøring efter Distortion. 

Gårdlauget har planlagt at fælled hængepilen, da den er syg og langsomt er ved at 
gå ud. Der vil blive plantet et nyt træ.

Gårdlaugets hjemmeside er blevet opdateret. Så klik ind på Hvidested.dk

Det er dejligt, at Gårdlauget har fået mange positive 
tilkendegivelser efter renoveringen af gården. Tak for det.


http://hvidested.dk/


Gårdlauget vil gerne sige tak for et godt samarbejde til de 2 bestyrelser.  

Vi gør opmærksom på at Gårdlauget har en Facebook side, hvor der bliver slået 
diverse arrangementer m.m op, så meld jer ind i Facebook gruppen 
”Gårdlauget boulevarden”

Tak for et godt og dejligt år.

Mvh. Gårdlauget. 

 

 

 


