
Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget Rosengaarden, 12. januar 22

Til stede: Gunna, Henrik, Tine, Claus og Michael 

Referent: Michael

Siden sidst: 
Diskussion af de første erfaringer med hønsehold og Hønseholderlaug. 

- Det går godt. Mange glade børn. Mange hønsebesøg i buret. Allerede en del æg! Der har 
nyligt været møde i Hønselauget. Der bliver kommunikeret med enkelte tilbageværende 
kritiske røster og de indkøringsproblemer, der måtte være tages der hånd om. Planer om at 
søndagslufte hønsene i  transportabel indhegning med tag, så der kan gøres ekstra rent i 
buret imens, og hønsene kan få en oplevelse og lidt grønt
-Udbygningen af cykelskur ved Fiol 30-32 har været gået i stå. Det skyldes at Tømrer-Frank
har trukket sig tilbage af helbredsmæssige grunde. Han har anvist os en anden.

Økonomien:
Under gartner-indkøringsfasen er der brugt mere end budgetteret. Rettes op på i det næste budget, 
som fremlægges på årets GF. Det var forventeligt med disse ekstraudgifter første år, da der var 
meget at rette op på, så disse udgifter vil ikke gentage sig i 2022, da det nu er vedligeholdelse og 
ikke genopretning"
Se næste punkt.

Gartnerne:
I samarbejde med gartnerne har bestyrelsen fået udarbejdet en præcis og grundig beskrivelse af, 
hvilket arbejde der er påkrævet/ønskes udført sæson for sæson og med hvilken frekvens.  Et sådant 
aftalegrundlag fandtes ikke med de gamle gartnere. Nu foreligger det, og bestyrelsen godtog det 
modtagne tilbud på 304.000 kr. fra Stenbroens, som hermed har opgaven endnu et år.
Forskellige ekstraarbejder blev drøftet, men ikke endeligt besluttet, idet der skal forhandles videre 
om pris og detaljer, samt tilpasses i.f.t. næste års budget
Der skal bl.a. kigges på arealet foran PH 9, beskæring af diverse træer, blomsterengen, kvashegn 
samt bedre komposteringsmuligheder.

Status på Kastanjegården
Arbejdet sættes i gang snart! Information om projektets tidsplan og diverse midlertidige gener 
fremgår af  vedhæftede separate skrivelse. 

Næste møde: Onsdag den 16/2 kl. 19:30

Arbejdsdag: Søndag den 3. April. Opslag vil blive sat op.
- På oprydningsdagen skal udover almindelig oprydning havemøbler efterses  og rengøres 
og legeborgen skal males. Kom og deltag!


