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Formandens	  beretning	  for	  2015	  	  ved	  generalforsamlingen	  28.	  april	  2016	  
	  
Efter	  OGF	  2015	  bestod	  bestyrelsen	  af	  Bodil	  Høgh,	  Preben	  Aagesen,	  Tomas	  Høffting	  og	  
Henning	  Lambertsen.	  Tomas	  Høffting	  udtrådte	  af	  bestyrelsen	  i	  efteråret	  2015.	  
	  
Gartner	  
I	  samarbejde	  med	  Væksthuset,	  som	  var	  vores	  daværende	  gartner,	  afsluttedes	  kontrakten	  midt	  
i	  sæsonen	  og	  gartnerfirmaet	  Matthisen	  overtog	  arbejdet	  for	  resten	  af	  sæsonen.	  
I	  forbindelse	  med	  overgangen	  blev	  der	  udført	  forskellige	  mangellister	  i	  gården	  og	  gartneren	  
udførte	  i	  første	  omgang	  en	  beskæring/opretning	  og	  i	  efteråret	  genplantning	  ved	  9	  udvalgte	  
steder	  hvor	  beplantningen	  var	  enten	  manglende	  eller	  dødt.	  
Gartner	  Matthisen	  udfører	  således	  også	  gartnerarbejdet	  i	  sæsonen	  2016.	  
Vedr.	  Prissætningen	  af	  dette	  har	  arbejdet	  ikke	  været	  udbudt	  eller	  drøftet	  med	  andre	  gartnere	  
–	  udgangspunktet	  til	  prissætningen	  har	  været	  de	  oprindelige	  papirer	  som	  Mathissen	  for	  flere	  
år	  tilbage	  benyttede	  til	  arbejdet	  da	  de	  tidligere	  var	  valgt	  som	  gartner	  i	  gården.	  
	  
Gartneren	  udførte	  desuden	  arbejdet	  med	  at	  udvide	  containerpladserne	  med	  placering	  mod	  
Ingerslevsgade	  og	  Sdr.	  Boulevard,	  hvor	  der	  var	  et	  ønske	  om	  at	  få	  containerne	  placeret	  bedre.	  
Et	  mindre	  felt	  til	  venstre	  for	  viceværtskuret	  blev	  i	  første	  omgang	  fravalgt	  i	  arbejdet,	  da	  et	  træ	  
placeret	  tæt	  skuret	  forhindrede	  en	  fornuftig	  størrelse,	  alternativet	  var	  at	  træet	  skulle	  fjernes.	  
Containerne	  der	  var	  placeret	  på	  fællesstien	  fik	  plads	  i	  anlægget	  og	  umiddelbart	  synes	  
kapaciteten	  at	  være	  passende	  til	  antallet	  af	  containere.	  
	  
Vicevært	  	  
Kontrakten	  med	  Fejekosten	  blev	  efter	  drøftelser	  og	  en	  prissætning	  i	  konkurrence	  med	  et	  
andet	  firma,	  omdannet	  til	  en	  lidt	  mere	  specifik	  aftale	  end	  den	  oprindelige.	  	  	  
Aftalen	  indeholder	  nu	  også	  en	  ugeplan	  for	  alle	  nærområderne.	  Det	  er	  tanken	  at	  viceværten	  i	  
løbet	  af	  en	  cyklus	  på	  7-‐8	  uger	  når	  rundt	  i	  alle	  nærområderne,	  mens	  det	  fælles	  stisystem	  fejes	  
ugentligt.	  
I	  sensommeren	  blev	  der	  i	  hele	  gården	  udført	  en	  afrensning	  af	  alle	  flisebelægninger	  med	  en	  
fejemaskine,	  som	  fjerner	  mos	  og	  ukrudt.	  	  
	  
Vedligehold	  i	  gården	  
Dele	  af	  træværket	  rundt	  omkring	  i	  gården	  er	  blevet	  afvasket	  for	  alger	  og	  der	  er	  mange	  steder	  
hvor	  træværket	  trænger	  til	  at	  blive	  malet.	  Til	  dette	  er	  der	  udført	  forskellige	  farveprøver	  for	  at	  
vurdere	  om	  noget	  af	  træværket	  kan	  udføres	  med	  en	  mere	  naturlig	  farve.	  Primært	  i	  de	  grønne	  
farver	  som	  normalt	  benyttes	  til	  træbeskyttelse.	  
Legeredskaberne	  i	  gården	  er	  delvis	  af	  nyere	  dato	  og	  noget	  er	  ældre	  og	  har	  behov	  for	  enten	  at	  
blive	  sat	  i	  stand	  eller	  blive	  udskiftet.	  
Belysningen	  i	  gården	  er	  blevet	  gennemgået	  af	  en	  elektriker	  og	  Fejekosten	  skifter	  eventuelle	  
defekte	  lyskilder	  en	  gang	  hver	  måned.	  	  
	  
Rotter	  
Der	  har	  været	  konstateret	  rotter	  i	  gården	  og	  kommunen	  har	  fremsendt	  påbud	  til	  flere	  
ejendomme	  omkring	  defekter	  ved	  kloaksystemer	  i	  gården.	  Det	  er	  i	  øvrigt	  muligt	  at	  melde	  ind	  
direkte	  til	  kommunen	  hvis	  man	  ser	  rotter	  i	  gården.	  
	  
Sociale	  arrangementer	  	  
GL	  afholdt	  i	  sensommeren	  et	  fællesarrangement	  med	  underholdning	  for	  børn	  i	  et	  telt	  i	  gården.	  
Tak	  til	  alle	  som	  bidrog	  og	  specielt	  Tomas	  som	  var	  ophavsmand	  til	  arrangementet.	  	  


