
Beretningen for 2017/2018 
  

Gårdlauget har i dette regnskab år indkøbt en del ting. 
Der er købt nyt bordtennisbord, som er blevet brugt flittigt igennem 
denne sommer. En sommer der har været dejlig lang og hvor 
gården har været flittigt brugt, hvilket er dejligt. 

Der er kommet nyt sand i vores sandkasser. Hvilket var tiltrængt da 
der næsten ikke var mere sand tilbage i vores sandkasser. 

Der er desværre nogle træer som er gået ud. Der er indhentet tilbud 
på at få dem fældet og der vil blive plantet et nyt træ ved øen ved 
nummer 16-20.  
Stenbroens gartnere vil også ordne den store græsplæne og plante 
lidt flere træer. Der er blevet indkøbt tre plantekasser som kan 
flyttes rundt og de vil blive plantet til i foråret med flotte farverigt 
blomster. 

Området bag skraldeskuret ved nummer 15 ved den lille sti, vil blive 
tilpasset så bio containere kan blive flyttet ind ved skraldeskur. 
Der har været nogle problemer med vores klatrestativ og der er 
blevet indhentet tilbud på reparation af dette, som vil blive udført 
her i oktober. 

Det var dejligt så mange det kom ned og sagde god jul og godt 
nytår til naboer mv. ved julearrangementet. Det var en hyggelige 
eftermiddag/aften.  

Der har igen været fastelavn i vores gård med stor tilslutning, det 
håber vi vil blive en tradition, som vi kan holde ved i mange år 
fremover. Der var igen en stor deltagelse og der var mange flotte 
udklædte børn. 

Der har ikke været nogen gårdfest i år, men hvis nogle skulle være 
friske på at stå for festen til næste sommer, er de mere end 
velkommen til dette.  
Gårdlauget vil gerne takke alle dem, som hjalp med at stå vagt ved 
portene til Distortion. 



Gårdlauget vil lige informere om, at der har været besøg af nogle 
rotter i sommer omme bag skraldeskuret ved nummer 15, men det 
skulle være løst nu, efter at rottefængeren har været her. Peter 
holder løbende øje med området.  

En opfordring til at vi alle skal prøve at få affaldssorteringen gjort 
korrekt, så skrald og bioaffald kommer i de rigtige containere. Da 
der har været en hel del problemer med det i løbet af sommeren.  

Det ville også være dejligt hvis andelshaverne fortalte deres børn at 
det er meget farligt at være i storskraldsrummet og lege/rode, da 
der står farlige kemikalier og spidse ting man kan komme til skade 
på.   
     
Vi har en dejlig gårdmand Peter som passer sit arbejde godt og 
altid er i dejligt humør. Det er dejligt at Peter passer så godt ind i 
vores gård. Vi er rigtig glade for at have Peter ansat og håber han 
bliver her i mange år endnu. 

Gårdlaugets regnskab ser rigtig pænt ud. Vi er gået i gang med at 
spare op til et nyt klatrestativ, hvilket vi håber at kunne få indenfor 
de næste par år. 
     
Vi gør opmærksom på at Gårdlauget har en Facebook side, hvor 
der bliver slået diverse arrangementer mm op, så meld jer ind 
Facebook gruppen " Gårdlauget boulevarden " 
Gårdlauget har også fået oprettet en mailadresse som hedder    
gaardlauget@hvidested.dk 

Tak for et godt og dejligt år. 
  
Mvh 
Gårdlauget 


