Bestyrelsens beretning 2019-2020
Efter sidste års generalforsamling startede bestyrelsen med at konsolidere sig selv, og bød velkommen til
de nye medlemmer.
Gårdlavet arbejder følger lang hen ad vejen året gang, hvorfor vi er mest aktive i de grønen måneder og
mindre hen over vinteren.
I det forgangne år har vi beskæftiget os med følgende enkelte sager:
Beplantning
For at holde beplantning i på et rimeligt niveau, fortsættes gårdmanden med løbende at beskærer og
trimme buske og hække. Vi har plantet nye buske hvor gamle er gået ud. Vi har i det forgangne år fælder
lidt træer for at tynde lidt ud.

I forbindelse med Narzerats Kirke udvidelse røg der desværre et smukt gammelt birketræ, som kirken har
lovet at erstatte.

Skrald
Gårdlavet fik i ligehed med tidliegere år arrangeret et møde med københavns kommunes skralde
ansvarlige. Her blev container antal og sorteringstyper gennemgået, hvorefter kommunen koorigerede
antallet af containere så de passer med vores behov. Dette er en løbende proces i takt med at vores
affaldsmængder skifter type. Eksempelvis fortsætter mængden af papir med at falde, ligesom mængden af
plastik fortsætter med at stige. Det har hjulpet en del med nye større bio-containere.

Fastelavn
De sædvanlige fastelavns arrangeøre var desværre forhindret i at stable det på benene, hvorfor
arrangementet blev aflyst iår.

Sankt Hans arrangement
Året Sankt Hans 2019 fest var en stor succes, med estimeret 1.200-1.500 deltagre. Taler var Bertel Harder .
Samlede udgifter for gårdlavet var ca. 4.500 kr. Arrangementet i år 2020 blev aflyst grundet Covid19.

Opdatering af lejepladsen
Legepladsen i sydgården viste sig efter en nærmere inspektion at være i dårligere stand end tidligere
antaget, hvor gårdlavet besluttet at rive den ned og i muligt omfang bygge en ny. Vi er kommet godt i gang
, men regner også med at bruge lidt penge på projektet i regnskabsåret 2020-2021. Gården unger har
allerede taget godt imod den.

Skraldeskure
Flere af gården skraldeskure trænger til vedligehold, og kraftig nedskæring af den vegatation der omslutter
af dem. Bestyrelsen er derfor påbegyndt løbende renovering heraf.

Cykeler
Efter at vi opsatte 3 bøjler til Christinia-cykler med stor succes, valgte gårdlavet at opsætte yderligere xx i.
Vi har allerede bestilt et 4-5 stykker mere vi vil placerer stategisk. Der er stadig et stykke op til de 30-40
Christinia cykler der konstant står rundt omkring i vores gård anlæg.
Vi foretog i det forgangen år 2 cykelrazziaer. Overraskende nok indbringer hver razzia omkring 30 cykler.
Gårdlavet henstiler igen i år alle til at stille de cykler der ikke bruges væk, ned i kældre eller på loftsrum.

Hjemmesiden
Efter af have været forsømt i en årrække, kom gårdlavet hjemmeside endelig op at køre. Loa brugte maget
tid på det, tak for det.

Hjertestarter
Efter at have ansøgt Trygfonden gennem flere år om en gratis hjertestarter, valgte bestyrelsen i december
at indkøbe en, der er opsat på gårdmandens skur.

Hermed afslutter bestyrelsen sin beretning.
v/ formand Jacob Trolle

