
Referat af gårdlaugsbestyrelsesmøde 2. nov. 21

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

Valg af referent: Michael Jourdan
Næste møde 14/12 kl. 18

Stort og småt:
- Ros til gartnerne, som har fået rettet op på gårdmandsopgaverne. 
- Der er indkøbt maling legeborg og hønsehus. Samme farve. Flügger i Vendersgade som har
været fast leverandør af kvalitetsmaling for mange herinde lukker desværre snart. 
- Der har været cykelhærværk ved Peder Hvidtfeldtstræde nr. 13
- Der er blevet stjålet en mobiltelefon i gården Fiolstræde 30. Tyveriet blev begået af en 
romakvinde i gul jakke. Vi må skærpe opmærksomheden overfor, at ingen lister sig med ind.
- De udskiftede gulvbrædder i legeborg er malet første gang. Hele legeborgen males, når   
vejret tillader det.
- Oprydning i bytterum – nogen har gjort det - super
. Cykler, som er mærket i.f.m. cykelsaneringen, indsamles  tirsdag den 23/11

Besøg af delegation fra Peder Hvidtfeldtstræde nr. 13
Maria og Bodil fremførte en række argumenter mod den besluttede placering af hønsehuset.
Efterfølgende havde bestyrelsen en god lang snak om de fremførte indvendinger. Konklusionen 
blev, at indvendingerne ikke adskilte sig fra dem andre beboere måtte have. Derfor var bestyrelsen 
enstemmigt enige om at fastholde den nuværende placering i forsøgsperioden på maksimalt et år.
Alle blev indbudt til at deltage i hønseholderkurset, som blev afholdt søndag den 14/11 med flot 
fremmøde.

Økonomi
Punktet blev udsat til næste møde

Gartnernyt
Der arbejdes på at udvide cykelskuret i gården til Fiolstræde 30-32.
Gartnerne er i gang med træer og forberedelse af terræn.

Status på Kastanjegården
De gode brolæggere, som vi havde udset os, har haft meget travlt med store projekter og vejarbejder
i København efter oplukningen. Så vores projekt har desværre ikke ligget øverst i deres ordrebunke.
Adskillige planlægningsmøder er blevet aflyst,  så vi har måttet udskyde opstart, til de har tid. Det 
har de heldigvis snart, og vi er nu på markedet efter de 45 tons chaussesten, som skal bruges 
herinde. De mange projekter har tømt lagrene, men der arbejdes på sagen. Indtil videre er de første 
spadestik taget i et udsnit omkring Kastanietræet for at undersøge jordbundsforhold og rødder.

Jul 2021 i Rosengården
Juletræet tændes kl. 17, 1. Søndag i advent, som i år falder 28/11.
Velkommen til gløgg og æbleskiver! Husk at medbringe egne krus.  Vi værner om miljøet


