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Regler for gårdråd. 

 

Hvad er et gårdråd og tankerne bag? 
• For dem der ønsker at arbejde for forskønnelse af deres nærmiljø. Det 

kunne være parasoller, krukker med blomster, højbede o.lign. Måske nogle 

sommerstole.  

• Det kan være slibning og maling af nuværende borde- og bænkesæt, hvis 

det trænger.  

• En fælles ”gårddag” kan afholdes hvor man rydder op, rengør legeredskaber 

eller hvad man vil sætte fokus på i den pågældende gård. 

• Altså al form for forskønnelse i gården/haven. 

 

Økonomi: 
• Hvert gårdråd har kr. 5.000,00 pr. år. Disse midler administreres af 

afdelingsbestyrelsens kasserer, som også sætter de overordnede vilkår 

omkring tilgængeligheden. Det vil sige, hvordan og hvornår de udbetales. 

Dog højst kr. 2.000,00 pr. gang, for derefter at et regnskab skal afleveres. 

• Skulle et gårdråd ønske at bruge mere end de 5.000,00 kr. et år til en ting, 

skal de komme til afdelingsbestyrelsen, så vi kan finde ud af, om det kan 

blive realiseret. 

• Der stilles krav til fremlæggelse af kvitteringer, så vi dels kan sikre os, at 

budgettet ikke overskrides, men også sikre os, at beløbene ikke anvendes 

personligt. 

• Indkøb skal man selv stå for, med mindre der f.eks. er tale om materialer til 

vedligeholdelse af eksisterende borde - og bænkesæt, som man ønsker at 

renovere. Så kan ejendomskontoret være behjælpelig.  

• Gårdrådene må ikke henvende sig direkte til ejendomskontoret med 

ønsker. Her skal gårdrådene henvende sig til afdelingsbestyrelsen, 

som så er behjælpelig. 
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Rotter: 
• For at undgå rotter bygger bo under højbede, legetøjskasser og lignende 

ting, skal der lægges fliser under hele bunden, som tingene skal placeres 

på. Hvert gårdråd sørger selv for dette. Det er ikke ejendomskontorets 

opgave.  

• Alt som ikke er sikret mod rotter fjernes. 

• Fliser vil ejendomskontoret være behjælpelig med. 

 

Samarbejde: 
• Til at hjælpe gårdrådene i tvivlsspørgsmål står vi, afdelingsbestyrelsen 

naturligvis til rådighed. 

• Skulle der være situationer, hvor man ønsker noget ordnet, som påhviler 

afdelingen at lave, så videregiv dette til bestyrelsen.  

 

Hvad går ikke: 
• Vi har besluttet at beplantningerne langs lavhusene, skal fremstå ens. 

Derfor vil vi ikke kunne give tilladelse til, at man selv planter i disse bede. 

• Al form for indkøb af drikkelse, bespisning, slik o.lign. dækkes IKKE af 

gårdrådenes budget.  

 

Hvem kan være i gårdrådet: 
• Det kan alle som bor i Nygårdsparken. Ønsker et gårdråd flere i gruppen, 

skal afdelingsbestyrelsen sætte et opslag op, hvor der søges nye 

medlemmer. Forlader man gruppen skal det meddeles afdelingsbestyrelsen 

pr. mail.  

 


