
Gårdlauget Rosengaarden 

Referat af bestyrelsesmøde møde 31-8-2022
Til stede: Gunna, Tine, Henrik, Frank og Michael

1) Valg af referent: Michael
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4/10, kl. 19:30

2) Siden sidst
”Høns på hjul” har fået ny station i børneskoven. Mange er glade for hønsene, og de kan
flyttes rundt i gården efter et år, om nødvendigt. Vi skal se på muligheden for at 
etablere en automatisk døråbner.

Overfyldte papcontainere
Flere steder i gården har der været problemer med overfyldte papcontainere 
forårsaget af, at butikker smider papkasser i containeren, og beboerne smækker ikke 
deres papkasser sammen. Faktisk er det sådan, at kommunen ikke må betjene 
erhvervene, så de må derfor ikke bruge containerne. Vi har set igennem fingre med det 
en årrække, men problemet er blevet for stort.
Vi blev derfor enige om aflægge alle butikkerne et besøg for at skabe forståelse for 
problemet. Og beboerne anmoder vi om altid at klappe deres papkasser sammen, og 
meget gerne det samme ved andres ikke-sammenfoldede, så kunne det jo være at 
bestyrelsen kunne få fri om søndagen!

Ombygning af PH 15
Pallen med tagsten anmoder vi om at få flyttet, da PH 15 endnu ikke har fået 
byggetilladelse.

3) Beboermødet medio august blev drøftet af bestyrelsen
Mødet var en succes med over 30 deltagere og to gartnere. I bestyrelsen blev vi enige 
om at afholde flere beboermøder fremover, f.eks. i.f.m. arbejdsdage.

Bestyrelsen diskuterede følgende emner fra beboermødet:
 Hvor tit og hvor kraftigt, der skal beskæres. Dette emne tager vi op på vores 

snarlige gårdvandring. Gartnerne har en fastlagt beskæringsplan, og det bliver 
der ikke lavet om på, før erfaringerne lægger op til alternativer. 

 Cykelforholdene blev drøftet, herunder muligheden for at etablere 
cykelværksted i Hestestalden. Flere mente, at det ville være rart med en god 
pumpe, hvilket undersøges. Der var enighed i bestyrelsen om, at nogen skal stå 
for cykelværkstedet. Indtil da kunne vi eventuelt afholde en ”reparer din cykel 
dag” med en cykelkyndig. Angelo tilbød at donere sit cykelophæng. 

 Benyttelsen af Hestestaldens første sal til andre formål afventer konkrete udspil

 Enighed om at forlænge Nettostien med belægning længere ind på græsset, når 
der skal lægges nyt budget.

 Indkøb af nye havemøbler er budgetteret. Kvalitet og mærker blev diskuteret: 
samme stil, som vi har, enten Trip-Trap, Skagen, Jutlandia, Skagerak eller 
Mandalay.
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Vi holder alle øje med gode tilbud og kigger på DBA. Måske købe brugt.

 Der var på beboermødet ikke stemning for at etablere bistader, og det har 
bestyrelsen taget til efterretning. 

4) Cykeloprydning
Der renses snart ud blandt døde cykler, og der sættes sedler på dem. Se opslag i portene. 

5) Økonomi
Vores nye kasserer, Henrik, gennemgik det aktuelle kontoudskrift. Frank mener, at vi er på 
fallittens rand, men det mener bestyrelsens 5 andre medlemmer ikke. Der blev diskuteret 
bravt, da Frank var meget uenig i status quo. Økonomien vil fremover være et fast punkt på 
dagsordenen.
Bestyrelsen og kassereren vil se, om vi kan få justeret kontoplanen hos DEA, så posteringerne 
fra næste år bliver mere retvisende og gennemskuelige. 

6) Gårdlaugets formål
Frank havde dette punkt på dagsordenen, fordi han er stærkt kritisk over for, hvordan gården 
ser ud. Så gårdens drift, prioriteringer, ansvarsfordeling og procedurer blev diskuteret. 
Det er udelukkende Tine og Gunna, der står for kontakten med gartnerne, dette vil Frank ikke 
acceptere. Men han fik besked på, at det skulle han.
Den øvrige bestyrelse har med fuldt overlæg ændret gården hen i retning af mere natur og 
vilde blomster, f.eks., så mindre park og mere natur.
Uenighederne viser sig i særdeleshed, når vi taler om selvsåede blomster, ukrudt i bedene og i
plænen. Bekæmpes eller ej – vi aftalte en gårdvandring.

Referat af Gårdvandring 7-9-2022
Til stede: Gunna, Tine, Henrik, Frank og Michael

Plænerne
Frank er, ene mand, stærkt utilfreds med de bare pletter i plænerne. Han mener, at det er 
gartner- og bestyrelsessvigt. 
Her anførte Tine, at sommerens tørke blot har sat sit præg på græsset, men at det jo kommer 
op igen med regnen. I juli blev det i øvrigt aftalt med gartnerne ikke at forsøge såning midt om
sommeren med afspærring af dele af plænen, da børnene leger meget på dette tidspunkt. Det 
skal gøres om foråret, hvis man vil. Vi diskuterede, om der skal gøres noget omkring 
legeborgen. 
Frank mener, at plænerne er fulde af ukrudt. Resten af bestyrelsen ser ikke sådan på det.

Beskæring af roserne
Frank sagde, at roserne ikke bliver beskåret jævnligt, som de skal. Hertil svarede Tine,
at det er der nu delte meninger om. De nye gartnere fik sat skik på roserne det første år med 
kraftig beskæring, herefter blev det aftalt med gartnerne, at roserne skulle have et mere 
naturligt udseende.

Potter og krukker
Frank var stærkt utilfreds med potter og krukker. Han blev oplyst om, at det er op til de 
enkelte krukkeindehavere at holde dem, og sådan har det altid været.
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Blomsterenge
Frank påpegede, at de kun ser godt ud i de få sommermåneder, og at de herefter skæmmer. 
Efter hans mening, bør blomsterne skæres ned efter afblomstring, så bedene ser pæne ud.
Men også sensommeren og mere eller mindre afblomstrede planter har pryd- og nytteværdi. 
De viser børnene årets gang, og der er næring i frø og blomster til fugle og insekter. 

Blomsterbede
Frank mener, at haven at ved at drukne i ukrudt. Hertil svarede Tine og Gunna, at i aftalen 
med gartnerne, er ukrudtsbekæmpelse ikke prioriteret, da vi tilstræber en mere naturlig have
og ikke en park.
Ja, der er kort sagt sket et stilskift hen imod en mere naturlig have. Det der sår sig selv, skal 
ikke fjernes, udelukkende fordi det ikke er sat af mennesker. Haveplanen er blevet mere 
rummelig – ukrudt er jo ikke bare ukrudt. Ukrudt er også en del den danske fauna. 

Høns på hjul
Hønsehuset er flyttet, og der sås græs på den tidligere sted. Frank mente, at det skulle gøres 
snarest af gartnerne. Resten mente, at den sag var i gode hænder hos Hønselauget, der har 
lovet at genetablere græsset.

Jordbunker og forhøjelse af terræn
I børneskoven er der p.t. nogle jordbunker som dels hidrører fra udgravning til udvidelse af 
cykelskur i F. 30-32, dels tidligere efeu-højbed rund om træet i Kastanjegården.
Jorden fejler ikke noget. Meningen med bunkerne er dels, at jorden skulle kunne bruges andre 
steder i gården efter behov, og at jorden på et tidspunkt skal ned i de huller som HOFOR har 
varslet vil blive udgravet i forbindelse med fjernelsen af de gamle damp-fjernvarmerør, der 
fortsat ligger i vores gård.  Så vi får mindre kørsel og jordtransport herinde i den forbindelse.
Et andet problem er, at plantemateriale fra kompostkværn gennem årene har forhøjet terrænet 
ned til F.28A, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. En løsning herpå skal drøftes.

Kompost
Frank krævede, at bladopsamlingstårnene fjernes. Hertil blev han oplyst om, at planen er at 
etablere et kompostanlæg til bladene. Men inden dette anlæg er etableret, kan bladene jo ikke 
fjernes. Tine kunne fortælle, at en fjernelse allerede er aftalt med gartnerne, men at det 
kræver et nyt samlet sted.
Vi diskuterede, om at vi skal have en egentlig kompostbeholder i gården. Bestyrelsen takkede 
i foråret nej til nogle færdige kompostkasser, og besluttede at lave dem selv. Der er folk på 
sagen.

Kanter og bede 
Frank mente, at boldbaneområdet bør fejes grundigere. Emnet drøftes videre på næste 
bestyrelsesmøde, da der heller ikke var enighed om det.

3


