
Bestyrelsesmøde i Rosengårdens Gårdlaug

Tid: Mandag d. 7. juni 2021 kl. 19:30. Sted: Rosengåden, plænen

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

1. Referent Claus

2. Rapport fra hønseriet Hønselauget har d.d. afholdt første møde. Her blev placering, organisering, 
finansiering og forhold til gartnere diskuteret. Når de har talt sig til rette om de forskellige spørgsmål, vil de 
komme med et oplæg til gårdlaugets bestyrelse. Vi afventer desuden forslag til vedtægter.

3. Kaninlaug? Charlotte Ørskov fra R13 har henvendt sig vedr. etablering af et kaninlaug. Gårdlaugets 
bestyrelse opfordrer de tre kaninejere til i fællesskab til formulere udkast til vedtægter, som efterfølgende 
godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tilbyde at sende en repræsentant ved første møde. Håndhævelse 
diskuteredes.

4. Endelig udformning af aftale om Kastaniegården Henvendelser fra Frank Schmidt og Michael Halbye 
(henh. PH 7 og 9) umiddelbart efter generalforsamlingen opfordrede til at sikre gårdlaugets interesser ift. 
kontraktmæssige forpligtelser, hvilket er helt i overensstemmelse med bestyrelsens hensigter. Der udarbejdes
en betalingsplan for udførelsen af arbejdet, hvorefter skriftlig aftale om udbetaling af opsparede midler 
nedfældes.

5. Diskussion af kontrakten med gartnerne Gartnerne vil blive bedt om tilbud på at tilføje fejning af de 
lokale skralderum. Øvrige skralderum, cykelskure og fliser langs facaderne er fortsat den enkelte 
ejendommes eget ansvar. Private krukker vedligeholdes af den enkelte eller dennes ejendom/forening. 
Fællesportene renholdes af gartnerne 

Tine går i dialog med gartnerne for at afklare behovet for flere gartnertimer. Overvejelser om kommunikation
med gartnere med via opslagstavle i hestestalden.

Jf. henvendelsen opfordrer vi til, at beboere, som finder at der er beskidt foran deres facade, til at gribe en 
kost. Beboerne opfordres til at flytte havemøbler på plads efter brug, så græsset kan få lys.

6. Sommeren

Det ser ud til, at der er medlemmer af bestyrelsen til stede i gården eller omegn gennem hele sommeren. 

8. Evt.

Gunna vil forhøre sig om reparation af bordtennisbord hos bekendt, som kan det med et svejseapparat.

Reparation af skorsten i F28 går fremad. Parkering er løst ved, at foreningen har lejet fast parkeringsplads 
på Israels Plads for en kalendermåned til en pris af ca. 2.100 kr.

Fremgang i opslag med ordensregler mangler. Der afventes billede før processen kan komme videre.

Nøglecylindre skiftes i fællesportene, da der er for mange i omløb. Gunna har fået overslag fra låsesmed på 
ca. 15.000 kr. for nøgler, cylindre og udskiftning af cylindre.  Hver husstand får 1 nøgle pr. beboer + 1 nøgle.
Flere kan tilkøbes. Samlet bestilling, når ejendommene har meldt tilbage med antal nøgler. Herefter kommer 
der dato for udskiftning af låsecylindre.

Næste møde: Gunna skriver ud med forslag.


