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Vores gårdlaug har en dejlig have og nogle gode faciliteter, men her trænger efterhånden til en del 
vedligehold. Skurene skal males, fliserne lægges om, sandkassen have ny kant, legehuset gøres 
færdigt.

Heldigvis stiller beboerne i vores gårdlaug gerne op. Når det virklig gælder, så er de der sgu! I stort 
antal og med masser af energi og højt humør. Det eneste der skal til, er en masse rødvin, lam på 
grillen, kulørte lamper og live musik. Årets sommerfest var en succes. Vi har fået mange 
tilbagemeldinger fra folk, som var glade for den aften. Det var et lille, ihærdige festudvalg skabte en
hyggelig lomme, hvor de forkælede folk med lækker mad og forskellig musik, som passede rigtig 
godt ind. Bestyrelsen synes, at festen gav så god en energi i gården, at vi gerne vil gøre festen til en 
tilbagevendende, årlig begivenhed.

Hvordan vi får flere folk til at komme til arbejdsdagene er tilgengæld et en nød, som bestyrelsen 
ikke har kunne knække. Vi besluttede på det sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen at 
anbefale den kommende bestyrelse at få indhentet priser på hjælp i gården. Også selvom det 
kommer til at betyde en stigning i kontingentet. Vi har  i april haft det første firma ude og se gården 
an, og vi afventer deres bud på, hvad det vil koste at få hjælp til fx storskrald, maling af træværk, 
nyt tagpap, omlægning af fliser og den slags.

Hvad er her ellers sket...

Jeppe har kæmpet bravt med vores affald. Den gode nyhed er, at vi er så gode til at sortere, at nogle 
af containere med blandet affald er blevet byttet ud med specifikke containere til fx pap eller 
plastik. Den trælse ikke-nyhed er, at for mange folk ikke respekterer reglerne omkring 
storskraldsrummet, og at det er super irriterende at være den, der skal rydde et stopfuld rum op, for 
at sikre at kommunens folk overhovedet afhenter storskraldet. Der er storskrald på programmet 
senere i aften, men her og nu vi jeg gerne give en tak til den store indsats, som vores 
affaldsansvarlige udviser. Aftenes eneste præmie går til Jeppe.

Beplantningsgruppen lagde stærkt ud med igen at besøge en planteskole, som har specialiseret sig i 
store træer. Det var den store poppel, som vi kikkede på en erstatning for, og vi fandt et par gode, 
konkrete kandidater og hjembragte billeder af de udkårne. Men der er ikke bare at skifte så stort et 
træ og snakken skal fortsætte her i 2018. Inden der tages endelig beslutning, sender gruppen sit 
forslag til bestyrelsen, så alle medlemmer har mulighed for at få forslaget vendt i baglandet.

Legehuset er godt på vej, men nåede desværre ikke at blive færdigt, men i sidste uge blev døren 
malet og et par kække fyre har lovet at give det olie lige om lidt, og vi håber på housewarming i 
løbet af sommeren.

Tilbage er aflåsningsgruppen: Det blev sidste år aftalt, at den aflåsningsgruppe, som blev nedsat på 
mødet, skulle undersøge, hvad stemningen er for aflåsning på tværs af husene. Og hvis folk var til 
aflåsning - ønskede de så aflåsning helt ude ved lågerne eller kun omkring containerområdet? Hvis 
der var stemning for aflåsning skulle der også indhentes tilbud således, at vi på dette års 
generalforsamling havde nogle konkrete forslag at tage stilling til.
Gruppen kom ligesom beplantningsgruppen godt fra start og fik bla lavet inspirationsspørgmå. Alle 
repræsentanter skulle holde møde med beboerne og vende tilbage med en indstilling. 

Men så smuldrede det for gruppen. Tovholderen sprang fra, og den nye tovholder havde ikke meget 
tid. Dertil kom, at gruppen kun fik feedback fra to huse. Vi endte derfor med, at jeg satte projektet 
på stand by. Jeg mener ikke, at det er seriøst, at der skal bruges tid på så stort et projekt, før alle er 



hørt, alle har meldt tilbage, og vi har en fælles forståelse af, hvad det er, vi ønsker. At indhente 
tilbud er ikke bare noget man gør. Hvis man beder nogen om at komme med et bud på, hvad 
aflåsning vil koste, så bliver man afkrævet en masse svar:
Hvilken slags låger? hvilket Marielle? Hvor store? Hvordan skal de befæstes? Skal I have nøgler 
eller chips eller kort? Boks med batterier eller eller ledning? Vil I have en boks, som let kan 
smadres eller en dyr? Skal I kunne navigere systemet fra en computer? Hvor vil I i så fald placere 
denne computer - hvor langt skal sender kunne nå? Hvordan ønsker I at styre det, når folk smider 
nøgler væk - skal I selv kunne lave nye eller vil I bestille nye? Et tilbud er ikke bare et tilbud, og 
kombinationerne er så mange, at ingen leverandør gider komme med priser på alle tænkelige 
muligheder. Dette er det sidste, jeg har hørt til aflåsningsgruppen, og det er begrundelsen for, at I i 
aften ikke får tegninger, forslag og priser. 
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