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Bestyrelsens beretning
På vegne af Tineke Gyldendal Melberg

Arets begtyrelse har været den mindste i gardlaugets historie, men alligevel har vi
gernemført følgende aktiviteter rundt omkring i garden.
Garden mod Yrsavej er nu færdigt anlagt og på sidste års generalforsamling, blev der
bevilget de sidste penge til, at gøre Yrsavejprdektet helt færdigt. I sommer blev der
etableret et bed langs Nyelandsvej 18-20 tilsvarende med bedet langs Nyelandsv ej 14-16.
Der er også anlagt belægning mellem Nyelandsvej 8-10 til gavn for en
containerstandplads.
Vi har også haft en del henvendelser fra beboere og besvaret emails og vi er glade for, at
brugerne af garden er så engagerede.

Det har længe været et ønske fra bl.a. fra beboere på Nyelandsvej 14-l8,atdemange
containere, det er os pålagt at have i gården, bliver gemt afvejen. Det vax også et emne,
der blev diskuteret på sidste års generalforsamiing og det var beboemes klare ønske, at
affaldscontaineme skulle skærmes. Derfor er halvdelen af cykelskuret ved Nyelandsvej
16- 18 anvendt som containeropbevaring. Vi vil geme understrege, at dette er et
kompromis, som vi ved ikke vil være populært hos alle, men vi bliver nødt til at finde en
løsning på vores containerudfordringer. Affaldscontaineme der star rundt omkring
cykelskuret ved Nyelandsvej 16- 18 vil blive flyret ind i halvdelen af cykelskuret. Derfor
er der opstillet cykelstativer mellen Nyelandsvej 16- 18 - disse vil med tiden blive
overdækket, når økonomien er til det.

Vi oplever stadig problemer med håndteringen af affald. R98 ikke vil tømme dem, hvis
der er fdj lsorteringer. Vi har også enkelte problemer med storskrald, så husk at R 98 ikke
tager genstande over en metel.
Håndværkere skal selv borskaffe deres affald - dette må ikke stilles ned i garden.

Årets aktivitetsdag blev et tilløbsstykke og takket være det flotte fremmøde blev bi.a.
følgende opgaver løst: Havemøblerne fik træbes$4telse, plankeværket ved Yrsavej blev
malet, og vi fik ryddet op i cykelskureme. Bagefter hyggede bøm og voksne sig med en
frokost som vores gardlaugsmedarbejder Bjarne stod for.

Den lange og kolde vinter har gjort, at vi har brugt rigtig mange penge på snerydning og
saltning - det vil også ses ud fra arets regnskab, derfor har vi også sat
snerydningsbudgettet op i 2010.

Vi har ha.ft et rigtigt godt samarbejde i den lille besty,relse og dette vil jeg geme takke for.


