
Emne: gårdlaugsreferat + vigtig meddelelse om nøgler + løs og fast
 
Kære medlemmer af gårdlauget Rosengården!
Vedhæftet er referatet fra vores bestyrelsesmøde i juni samt lidt af hvert.
 
NØGLER
Som drøftet på generalforsamlingen er det på tide at skifte nøglerne til fællesportene, da 
der er temmelig mange i omløb blandt uvedkommende.
Det kommer til at foregå på følgende måde:
Senest 15. august melder den enkelte ejendom ind til bestyrelsen, hvor mange nøgler man
vil have. Hver husstand får max 3 nøgler. Yderligere kan tilkøbes.
Når vi har overblik over antallet, bestiller vi udskiftning og antal nøgler, og disse fordeles til 
ejendommene.
Herefter kommer der besked om den DATO, hvor låsecylindrene udskiftes, og dermed 
hvornår nøglerne senest skal være fordelt.
 
LØST OG FAST
1) Der er åbenbart stadig forvirring om storskrald og sortering. Kunne I prøve at 
indskærpe jeres beboere at
- man hovedsagligt bruger sin lokale affaldsstation
- alt sorteret affald må lægges i containere andre stede, hvis der ikke er plads lokalt
-  "restaffald" kun må lægges i ens egen lokalstation (da det er det, man betaler for)
- der ikke må stilles storskrald uden for storskraldsrummet, men at man må entrere med 
sin lokale storskraldsansvarlige for at blive lukket ind
- storskrald ikke må være over 140 cm og skal skilles ad i diverse træ, metal mv. Fremgår 
af skiltene i rummet
- storskrald er det, der ikke kan være i en lokal container, så små træstykker og andre 
mindre ting skal i den lokale “rest”container
- giftskabet ikke er låst, så der er ingen undskyldning for at sætte ting foran døren, hvor 
børn kan få fat i det, og det heller ikke pynter
 
2) Sorteringen er blever ringere på det sidste. Jeg har lige pillet en flaske samt 
plastikbægre med cigaretskod op af papcontaineren her hos “os” (jeg vil ikke tænke på, 
hvad der måtte ligge længere nede!). Jeg ved godt, at vi er særligt hjemsøgte i vores 
hjørne (PH 15,17, R 3, 5 og 7), da mange ikke magter at slæbe sig hen til deres 
lokalstation, når de er ude i anlægget. Forleden samlede jeg jeg 15 kilo elektronik op af 
papcontaineren!!! Når I tager mod nye beboere, kan I så ikke give dem en introduktion? 
FLASKER SKAL OVER I GLASCONTAINERENE. DER ER 5 INDEN FOR 5 MINUTTERS 
GANG)
 
 
3) Der kommer nyskrevne ordensregler meget snart. Her vil der stå, hvor man skal 
henvende sig for at få oplyst sin lokale nøgleansvarlige til storskraldsrummet. De nye 
regler vil blive fortdelt i hele gården. Der er ikke de store ændringer, men en række 
præciseringer, der har vist sig gode at have, når man diskuterer med festen. Gør det, 



inden de bliver fulde! Der skal fortsat grilles væk fra facaderne dels af hensyn til beboere, 
der ikke bryder sig om stanken, dels pga af brandfare - en enkelt gnist i et gardin i et åbent
vindue er nok. Grill helst på grusstien.
 
4) Det skrider fint frem med hønselauget. Der er stor entusiasme. Plancherne fra 
generalforsamlingen er sat op på legeborgen, og studeres med interesse.
 
5) Nogen havde ryddet op i bytterummet forleden - helt på eget initiativ. HURRA - 
HURRA
 

(Sent med mail til medlemmerne af gårdlauget af Gunna 14.juni 2021)


