
Beretning 2018/2019.

Gårdlauget har i dette regnskabsår fået ordnet rigtig mange ting. 
Der var desværre nogle træer som er gået ud, så de er blevet fældet og der er plantet 
nogle fine nye træer, desuden fik vi doneret et minde træ/busk der er plantet ved nummer 
4.
Vores græs har været den store udfordring efter den meget tørre sommer sidste år. Så vi 
arbejder stadigvæk på sagen med græsset.

Gårdlauget har fået ordnet skraldestier fra alle tre porte til vores skralde rum, så støjen er 
nu minimal når containerne bliver kørt ud/ind hvilket gør at det ikke er til stor gene for 
beboerne mere, i samme forbindelse fik vi ordnet biocontainer området bag skralde skuret 
ved nummer 15, så det står så flot og dejligt at containerne ikke står og flyder i gården, 
men gemt ind bagved skraldeskuret.
Fliseområdet ved 140 er blevet fjernet og der er nu plantet rullegræs da rødderne fra 
kirsebærtræet gjorde at fliserne havde løftet sig og var til at falde over. Fliserne ved 
området ved nummer 6/8 var også løftet derfor er disse også ordnet, nu gartnerne var i 
gang. 

Vi har haft gang i endnu en cykelindsamling og Peter klarer det som altid med bravour 
Det er jo altid dejligt at få ryddet op i alle de cykler, så kan vi ikke prøve at sætte cyklerne i 
cykelstativerne eller i cykel kælder, så de ikke er til gene for andre andelshavere.

I maj måned havde vi en dejlig arbejdsdag, hvor de 3 indkøbte plantekasser blev 
beplantet, samt de 3 store blå krukker blev tømt for efeu og jord, det var en kæmpe 
opgave da jorden var som sten, men det lykkes og nu står de igen meget flotte med 
farverige blomster, de nyindkøbte bord/bænke/stole fra 17, de blev renset, en let slibning 
og 2 gange olie. Desværre trænger de stadigvæk til lidt ekstra olie. Så vi håber der bliver 
tid til det i efteråret. Det var så dejligt at se så mange til arbejdsdagen, vi siger tak for en 
dejlig dag med jer alle.

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, en dejlig tradition, som vi 
selvfølgelig vil prøve at holde hvert år.
Der har igen været fastelavn i vores gård med den største tilslutning vi har haft 
nogensinde, det er dejligt at vores andelshavere er så glade for det, og der var mange 
flotte udklædte børn.

Der har ikke været nogen gårdfest i år, men til gengæld har gården 25års jubilæum i 
august 19. Hvilket vi vil markere med et arrangement med pølsevogn og fad bamser/
sodavand.

Gårdlauget vil gerne takke alle dem, som hjalp til med at stå vagt ved portene til Distortion.

Klatrestativet har været i stykker et par gange, men det blevet repareret igen.
Vi har haft eftersyn af hele legeområdet i september/oktober 18, så alt er blevet efterset og 
de ting som skulle udbedres er blevet ordnet i oktober, af firmaet.
 
Vi skal alle 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 igen 



i år. Så hvis vi lige er opmærksom på dette, også til de der lejer ud, husk at give besked 
om dette til jeres lejere.
Det ville også være dejligt hvis andelshaverne fortalte deres dejlige 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.    

Der har igen i løbet af sommeren været mange selskaber i gården, det er dejligt, at vores 
gård bliver flittigt brugt, så derfor husk at tage hensyn til de andre andelshavere når der 
holdes selskaber, vi skal jo alle være her ung som gamle. Vi giver også lige reminder om, 
at det er ikke tilladt at have dyr i gården. Desuden husk at cigaret skodder ikke hører til på 
jorden, da små børn kan spise dem, og blive alvorlig syg.

Vi har jo 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. Peter løser sine opgaver med stor 
flid og 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, da det gamle synger på 
sidste vers. Vi går i gang med at undersøge mulighederne omkring klatrestativ i efteråret. 
    
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
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