
Bestyrelsens beretning 
 
Siden generalforsamlingen den 29. oktober 2020 i Gårdlauget Æblegården, har den nye bestyrelse 
arbejdet med forskellige tiltag i gården. Hvilke tiltag der er tale om, har du måske allerede set på 
hjemmesiden for Gårdlauget. Hjemmesiden har ikke virket i et godt stykke tid, men den virker nu 
igen takket været en stor indsats både fra bestyrelsen og Lars Hartmann. Vi lægger løbende 
nyheder op på hjemmesiden, og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at du jævnligt holder dig 
orienteret på siden. Hjemmesiden er www.aeblegaarden.net   
 
Der er blevet opsat en byttecentral i gården, og der er blevet taget godt imod den. Der bliver 
flittigt byttet forskellige ting. Vi har alle sammen ansvar for, at gården ser pæn ud, så når du 
benytter dig af byttecentralen, så sørg for at du efterlader den i pæn stand, så den også ser 
indbydende ud for de næste, der besøger den. 
 
Der er indgået en kontrakt med Stenbroens (www.stenbroens.dk) omkring vedligeholdelse og 
pleje af beplantningen af gården. På Gårdlaugets hjemmeside kan du læse mere om, hvad 
Stenbroens konkret udfører i gården.  
 
Vi har længe haft store udfordringer med affald i gården. Især det ene skraldehus bliver ofte 
meget overfyldt. Gårdlaugets vicevært har haft en snak med kommunen, og der bliver snarest 
opsat nogle flere affaldsspande i det skraldehus, der er tættest på Æblestien. Vi har allesammen et 
ansvar for, at gården ser pæn ud, og at affaldet ikke ligger og flyder. Husk at folde dit pap sammen, 
sådan at der er plads til mest muligt affald i papcontainerne. Benyt også gerne det andet 
skraldehus, hvis der er overfyldt i det skraldehus, du normalt benytter.  
 
Toilettet i gården er blevet shinet op. Der skal lyde en stor tak til de beboere, der har stået for det. 
Det er aftalt at viceværten ugentlig rengør toilettet og løbende indkøber toiletpapir. Vi vil gerne 
understrege, at det indkøbte toiletpapir hører til toilettet i gården, og at det selvfølgelig ikke er til 
privat brug ;-) Toilettet i gården er et fælles ansvar, så husk at efterlade det i en stand efter endt 
brug, som du gerne selv vil modtage det i.  
 
I bestyrelsen arbejdes der pt. med en vision for gården. Det er et ønske, at vores gård bliver mere 
moderne og børnevenlig. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med visionen. 
Arbejdsgruppen har talt med forskellige firmaer og bedt dem om at komme med et bud på, 
hvordan gården kan komme til at se ud. Der er valgt at arbejde videre med Niels Lützen 
Landskabsarkitekter ApS. Pt afventer arbejdsgruppen det endelige oplæg fra firmaet. I bestyrelsen 
glæder vi os til at modtaget oplægget og til at kunne fremlægge det for de respektive foreninger.  
 
Har du input, spørgsmål eller ønsker til Gårdlaugets arbejde, er du altid velkommen til at tage fat i 
en af os fra bestyrelsen. Du finder vores kontaktoplysninger på hjemmesiden.  
 
Til slut vil vi gerne opfordre dig til at holde gården pæn og rydde op efter dig. Både når du har 
brugt grill, borde, stole og legetøj. Det er rart og indbydende for alle at komme i en gård, hvor der 
er ryddet op.    

http://www.aeblegaarden.net/
http://www.stenbroens.dk/

