
Referat af møde i GL bestyrelse onsdag den 16. Marts, 2022
Til stede: Gunna, Henrik, Tine og Michael

1) Valg af referent: Michael Jourdan
Næste mødedato: Tirsdag den 5. April, kl. 19:30

2) Siden sidst:
 Fastelavn blev som vanligt afholdt for gårdens børn og andre barnlige sjæle. Mange 

flotte kostumer og 3 malede og slikfyldte tønder til de forskellige aldersgruppe. Der 
blev serveret hjemmelavede boller og chokolade m.m.

Vejret var usædvanlig flot og fremmødet ligeså.
 Kastanjegården, status: Arbejdet skrider hastigt fremad og nærmer sig sin afslutning.

Mange roser til den dygtige brolægger, Jarmo, som har arbejdet herinde med sit 
håndværk i 9 uger med et flot resultat til følge. 

Der vil blive afholdt indvielsesfest søndag den 22. Maj kl. 14 og frem. Se pkt. 7
 Cykelskuret i gården Fiolstræde 30-32, status:  GL’s mangeårige samarbejdspartner, 

Tømrer-Frank, er holdt op p.g.a. Dårlig ryg. I stedet er opgaven med at udvide 
cykelskuret blevet overdraget til en anden tømrer, som samarbejder med gartnerne. 
Han er færdig. Nu venter vi på at fliselægningen kommer på plads. Det skulle ske inden 
medio April.

 Kvashegn, status: Der er som noget nyt indrettet et kvashegn, hvor grene og større 
kviste vil blive deponeret på praktisk, pæn og bæredygtig vis. Gartnerne behøver 
herefter ikke køre afklip væk, hvilket vil give en besparelse i længden.

 Ombygningsplaner PH15. Et møde har været afholdt med bygherre  i.f.m. de 
påtænkte byggearbejder, der skal lave El Tapeo om til boliger i den kommende tid.

Der er af GL givet af tilladelse til midlertidig fjernelse af 2 fag af cykelskuret udfor PH 15, på 
betingelse af at et af fagene genopføres efter endt ombygning. Diverse løsninger for 
gårdrummet og cykelparkering udfor PH15 og 17 har været drøftet. Der er planer om brosten. 
Vi tænker, at etablere en adgang langs husmuren ml. nr. 13 og 15. Der vil under arbejdet være 
nogle gener for os alle, men de får en ende. GL ser frem til et godt samarbejde.

 HOFOR’s planer: Da HOFOR gik fra damp til hedvand herinde blev to af rørkamrene 
overfødige. De nedlægges nu af HOFOR. I første omgang blot rørene, efter 
sommerferien  også betonvæggene. I den forbindelse bliver der plads til overskydende 
jord m.m. 

 Storskraldsrum: ’No news, is good news’ . Det kører. Retningslinierne har været 
overholdt. Tømningen voldte ikke problemer denne gang. Sådan!

 Bytterum: Bytterummet har igen været overfyldt og misbrugt, som losseplads for alt 
muligt uden værdi for andre. Ideen med lokalt genbrug er smuk, men der skal 
strammes op. To frivillige har heldigvis meldt sig til at tage en tjans med at holde styr 
på bytterummet. Der er brug for flere, som binder sig for at tage vagten en måned eller 
to. Ellers kan det ende med at bytterummet lukkes. Så kom frisk, hvis du er for at 
bytterummet skal bevares.

3) Budget for 2022 var til drøftelse med henblik prioritering af det kommende års 
arbejder.  Der vil blandt andet blive afsat et beløb til indkøb af lidt nye havemøbler til 
erstatning for de mest udtjente af slagsen.



4) Gartneropgaver gennemgået
 Blomstermarken skal jordbehandles. Herefter nysåning med indkøbte blomsterfrø.
 Anbringelse af diverse sten og fliser drøftet. Herunder bevaringen af en vis reserve til 

fremtidig brug.
 Opbygningen af en kompostbeholder. Tilbud indhentet. 
 Der skal nyt sand i sandkassen. Det gamle sand genbruges i blomsterengen. 
 En lunke skal fixes

5) Arbejdsdag Søndag den 3 april 
 Legeborgen skal males. Maling er indkøbt
 Beholdningen af havemøbler gennemgås og forårsrengøres.
 Tørrestativet skal have pleje
 Oprydning i Hestestalden
 Kompostbeholder med brug af genbrugsmaterialer, hvis vi har folk til det 
 Lugning i blomstereng. Det gamle sand spredes på engen.
 Oprydning efter behov i gården

Bestyrelsen mødes kl. 11 og gør klar til den fælles indsats fra kl. 12

6) Årets generalforsamling afholdes Torsdag den 19. Maj kl. 17
Vi håber ligesom sidste år at kunne være udendørs i gården.
Bonnie Mürsch er igen dirigent. Og vi gentager fællesspisning med pizzaer fra Anas

7) Fest den søndag den 22. Maj.  Kastanjegården bliver indviet ved et festligt 
arrangement om eftermiddagen for Gårdlauget Rosengården, samt andre lokale 
beboerforeninger, der inviteres med. Der arbejdes på en ansøgning til Lokaludvalget.

Mere vil følge om festen. Foreløbigt program med forbehold for ændringer:
 Indslag med skuespillere fra det gamle Fiolteater
 Musikalsk bluesunderholdning og historier om stedet ved Paul Banks, der i sin 

ungdom var husguitarist i folkemusikklubben Purple Door. 
 Lokalhistorie om gården, bebyggelsen og nabolaget
 En lille historisk fotoudstilling
 Mad og drikke og hyggeligt samvær

8) Eventuelt
Der vil Søndag den 3 april kl. 14 blive arrangeret en rundvisning for nye beboere – faciliteter, 
historie, rettigheder, pligter og fællesskaber.
 


