Gårdlauget Fjenneslevgaard
Generalforsamlingen 2020
Bestyrelsens beretning 2019/2020
Gartner:
Vi samarbejder stadig med gartner Matthiesen, til at holde vores grønne områder, og
er tilfredse med den selvstændighed dette firma bestrider. Men kan også se at vi skal
holde lidt øje og påpege eventuelle fokusområder i gården. Hvis nogle ejendomme har
input til beskæring i deres nærområde, hører vi gerne herom – og ser helst disse
bliver udført af faguddannede gartnere, så fejl ikke bliver begået. Vi er bevist om at
vores udgift det dem er forholdsvis høj, men ser til gengæld en gård der bliver passet
pænt.
Gårdmand:
Fejekosten står for den daglige drift af gården, og har stadig Kenneth der fast er at
finde i gården tirsdag og torsdag. Hans arbejdet består i fejning af stier og container
øer – samt andet forfalden arbejde som er skemalagt fra Gårdlaugets side. Men dog
kan vi se at meget tid bliver brugt på oprydning efter ejendommenes beboere i
containerøerne, så tiden desværre bliver fratrukket den daglige vedligeholdelse. Så
budskabet må meget gerne bringes videre til jeres beboere at fordele skrald i alle
containere – og skulle en plast/papcontainer være fyldt, bruger man containere til
restaffald som alternativ. Vi holder som altid øje med, om vi her får fuldudbytte af
vores månedlige betaling.
Cykler:
Vi skrev igen igen i sidste beretning omkring et stigende problem med cykel parkering
i enden mod Ingerslevsgade, hvor store dele var blevet mere cykel parkering, end
gård. Dette er på ingen måde blevet løst, og noget af svaret, er af dette område er et
nærområde for mange af disse cyklers ejere. Hvorfor det er en opgave som rækker
ind i anden foreningsarbejde, samt et tidligere opstillet cykelstativ, som danner
grobund for dette. Vi kikker forsat på dette, men virker som en svær opgave.
Legeområderne:
Vi arbejder på en generel opdatering af legeredskaber, samt ting der eventuelt kan
flyttes rundt. Og prøver at få alle aldersgrupper med i denne opdatering. Dette så der
kunne være gynger til de helt små, men måske også flytbare ”mini” ramper til dem
der står på løbehjul eller skateboard. Men et stramt budget og gården udseende/valg
af materialer gør at selv et lille vippedyr, som koster 15.000 opstillet, skal overvejes.
Romaer i gården:
Virker til at vores problemer med Romaer i gården, er forsvundet. Husk stadig at luket
porte og døre holder uvedkommende ude af vores gård.

1

Gårdlauget Fjenneslevgaard
Fester:
Der er til tider enkelte pop-up fester, samt nok også planlagte fester. I modsætning til
en fest i en lejlighed, kan gård fester være til gene for nærmest hele gården. Vi vil
derfor henstille til, at ordensreglerne følges, så der afsluttes senest klokken 24.00,
samt at der varsles 14 dage før, på Facebook eller direkte til gårdlauget, så ved vi
også hvor vi skal henvende os, hvis regler eller efterfølgende oprydning ikke rækker.
Hegn i gården:
Vi har stadig en stor opgave i at få fundet en løsning, på de nu 20 år gamle hegn, der
adskiller skraldeøerne og nærområderne. Vi havde tidligere skrevet om at male disse,
men grundet standen af disse, skal der arbejdes på en anden løsning. Måske en
tilsvarende til hegn ved boldbanen.
Facebook:
Gårdlaugets Facebook side kører nu på andet år, hvor der vil blive postet nyheder, og
debatteret ting omkring gården, husk af hold den gode tone. Find os på
”Fjenneslevgaard Vesterbro” og tilmeld dig til gruppen. Vi er i dag cirka 150 i gruppen,
som godt kan tælle flere, så spred endelig budskabet i jeres ejendomme.
Hunde, katte og motorkøretøjer i gården:
Det indskærpes at det ikke er tilladt at have hunde eller katte i gården, ej heller i
snor. Samt opstilling eller parkering af motorkøretøjer heller ikke er tilladt.
Da dette er forbudt jævnfør ordensreglerne.
To Do listen 2019/2020:
• Alle store træer bør efterses for eventuelle syge eller andet, som er gårdlaugets
ansvar
• Kikke på løsninger til nye opdateret hegn ved skraldeøer og nærområder.
• Løsning på skralde sortering, der til tider slet ikke fungere specielt ved nogle øer.
• Budskab mod børns hårdhed mod beplantning og legeredskaber.
• Skiltning omkring hunde, katte og motorkøretøjer – Måske opsat i porte.
• Fester i ejendomme og gård der berører alle medlemmer, til stor gene.
• Opmærkning af gårdens møbelsæt der desværre forsvinder ind i nærområderne,
samt forsøge at holde deres fordeling/placering, de opstillet steder i gården.
På bestyrelsens vegne
Preben Aagesen
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