
Referat af bestyrelsesmøde i Gårdlauget Rosengården 
23. Marts 2021

Til stede: Tine Claus, Henrik, Gunna og Michael

1) Referent: Michael Jourdan

2) Siden sidst:
* En pæn del af træerne er nu beskåret, og der er tyndet ud i
  gården til Fiolstræde 30-32, for at give mere lys.

* Skiftet til Arbejdernes Landsbank har været en særdeles
          langtrukken affære, som endnu ikke er overstået. 

  Der har været en del koks i sagsbehandlingen, hvortil  
  kommer at anti-hvidvask-reglerne implementeres nidkært – 
  overalt i bankverdenen - på en måde som belaster 
  foreningslivet. Både indbetaling af Gårdlaugsbidrag og  
  betaling af regninger har følgelig været sat i bero. Vi håber at 
  valideringen og diverse formalia snart er klaret, så den nye 
  konto kan benyttes.

* Diverse arbejder er bestilt hos gartnerne til udførsel her i 
2021. Græsplænen har lidt voldsomt i den våde vinter, og vi 
kan desværre ikke forvente at plænen kommer sig af sig selv. 

        Så gartnerne må i etaper så græs i felter, hvor det nysåede     
        græs i en periode ikke må betrædes. Ærgerligt, men 
        nødvendigt.

3) Kastaniegården
2 brolæggere med gode referencer kommer med tilbud på 
fjernelse af fliser, fjernelse af stensætningen, opretning af 
gården med de rigtige fald og lægning af chausse sten.

4) Plantedag den 25 april + kasser
Successen gentages. Der bliver igen mulighed for at få en 
plantekasse til de dedikerede hjemmedyrkere. Der er kommet 



opslag op om fordeling af plantekasser til og Store Plantedag. 
Kasserne bliver  i år renoveret dels af Tømrer-Frank og dels 
beboere/brugere. Plantning inden d. 25. vil således være spildt

5) Generalforsamling 
GF er fortsat planlagt til afholdelse den 11. Maj.
Tidspunktet er ændret til kl. 17
Hvis vejret tilllader det afholdes GF i gården.
Ved dårligt vejr har vi fået lov at flytte indendørs hos 
Pizzamanden i Fiolstræde 28, der stiller sit lokale til rådighed. 
Vi køber pizzaer til GF ude eller inde.

6) Udvidelser af cykelskure
Ønsker om udvidelser af cykelskurer modtaget fra Fiolstræde 
30-32 og PH 5-7. En mindre udvidelse af begge vedtaget.

7) Petanque, arbejdsdag og andre sociale/praktiske gøremål
* Arbejdsdag søndag den 11. april klokken 11. Kom og vær 
med. De gamle havemøbler skal bæres ud og gøres klar, så vi 
kan nyde foråret. Legeborgen og underlaget trænger også til 
en kærlig hånd. Er iværksat.
* Søndag den 30/5 afholder vi en petanque voksenturnering.    
  Opslag om tilmelding af hold kommer.

Evt. – og næste møde
* Vi talte om – forhåbentlig – at kunne købe nye havemøbler i  
  år, da en del er ved at være udtjente. Vi blev enige om 5 
  sæt, bestående af bord+bænk+2 stole. Det afhænger dog af 
  økonomien. Bestyrelsen har lovning på kvalificeret hjælp til at
  få forhandlet en god pris hjem.
* Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 5. Maj kl. 19:30, så evt. 
   indkomne forslag kan drøftes.




