










Bestyrelsens beretning    København 10. oktober 2020 

 

Endnu et år er gået i A/B Sankt Jørgens Gaard med en masse aktiviteter og projekter. Baghuset har fået 

nyt tag, Gl. Kongevejs facade mod gården har fået udbedret fugerne og er blevet filtset, i en orange 

naturfarve. Vi har fået en legeplads til børnene samt optegnet kørebane i det meste af gården. Vores 

årlige sommerfest blev afholdt med masser af hygge, hoppeborg til børnene og mad leveret af Café 98. 

Det var en stor succes, hvis vi selv skal sige det, ikke mindst at få maden leveret. 

 

Vi har også omorganiseret gården ift. parkeringspladser, med flere pladser til ladcykler og ét specifikt 

område til motorcykler. Der har været en del udfordringer i forbindelse med parkering i gården, hvorfor 

bestyrelsen stiller forslag om, at alle former for indregistrerede køretøjer kun må parkere i gården i 

forbindelse med af- og pålæsning. Dette vil betyde at motorcykler, helt på linje med biler, skal parkeres i 

garage eller ude på vejen. Derudover vil vi stramme op på cykeloprydningen, således at cykler der 

tydeligvis ikke er i brug, er punkterede eller ”smadrede” på anden vis, vil blive sat i kælderen. Vi håber 
generalforsamlingen vil bakke op om dette. 

 

Covid-19 ramte i foråret og vi blev naturligvis også berørt i forhold til vores erhvervslejere. Alle lejere fik 

tilbudt henstand på deres husleje og enkelte lejemål fik rabat på dele af eller hele lejemål. Vi er kommet 

godt igennem indtil nu, og har kun mistet få (erhvervs)lejere og alle lejemål er blevet genudlejet hurtigt. 

Med den ene undtagelse at et lejemål bliver konverteret til en andelsbolig, jf den ekstra ordinære 

generalforsamling 23. juni 2020. Vi har budt velkommen til Abstracta, Familieklinikken og Stof 2000 som 

nye erhvervslejere det sidste års tid. 

 

Vi har i bestyrelsen fortsat arbejdet med at fordele opgaverne/ansvaret imellem flere personer, således 

at der kommer flere øjne på, flaskehalse minimeres og en større gennemsigtighed sikres. Dette vil vi 

fortsætte med. 

 

Slutteligt vil jeg, som afgående formand, gerne sige en stor tak til alle der har hjulpet til og ydet en 

indsats for foreningen, de sidste to år. Der ydes en kæmpe indsats mange steder og på mange niveauer, 

som nemt bliver overset i det daglige, mange tak for det! 

 

På vegne af bestyrelsen 

Jon Herstad, formand. 


