
Bestyrelsesmøde i Gårdlauget Rosengården d. 17. maj 2021
Referat

Dagsorden

1) Referent

2) Konstituering

3) Hønselaugsrepræsentant

4) Referatet fra generalforsamling

5) Ting til pizzamanden?

6) Tovholdere til arbejdsgrupper

7) Ordensregler (glemte, at der bør stå revideret maj 2021)

8) Bordtennisbord

9) Petanque?

10) Tur til skrot/affaldspladsen

11) Evt.

1. Referent

Claus

2. Konstituering

Formand: Gunna

Kasserer: Claus

Havedame: Tine

3. Hønselaugsrepræsentant

Henrik er bestyrelsens repræsentant i hønselauget (Hønselaugsrepræsentant).

Bestyrelsen afventer oplæg fra hønselauget vedr. detaljer ifm. etablering, herunder placering. Oplægget fra 
lauget vil være grundlag for bestyrelsens beslutning om igangsætning samt overordnede rammer for drift.

4. Referat af generalforsamling

Foreløbigt udkast til referat blev gennemgået på mødet. Endelig version vil blive rundsendt til bestyrelsen 
pr. mail til godkendelse. Efter referatet er udsendt, har bestyrelsens medlemmer 10 dage til at komme med 
bemærkninger, hvorefter referatet er godkendt.

5. Ting til pizzamanden

Som tak for det store bidrag fra pizzariaet på Fiolstræde får han en lille ting..

6. Tovholder til arbejdsgrupper



I forlængelse af opfordringer fra generalforsamlingen vil bestyrelsen tage initiativ til dannelse af 
arbejdsgrupper:

 Havemøbler

 Legehus

 Bytterum

Grupperne vil stå for at planlægge oprydning og alm. løbende vedligehold. Grupperne udgøres af de 
beboere, som ønsker at deltage. Hver gruppe vælger en tovholder, som bindeled til bestyrelsen.

Interesserede opfordres til at melde sig.

7. Ordensregler Tine har medtaget udprintet udkast til nye ordensregler, som blev diskuteret på mødet.

Vi vil undersøge, om der kan findes et ny billede, som kan bruges til opslaget. Henrik vil sørge for print og 
laminering hos Vester Kopi. Der skal stå revideret maj 21

8. Bordtennisbord

Vi undersøger om en kontakt til bestyrelsen kan forestå reparation af bordtennisbord med svejsning. 
Herefter skal der findes en løsning, der sikrer, at bordet ikke kan flyttes, så det ikke går i stykker igen. Her vil 
vi forhøre os hos gartnerne.

9. Petanque

Arrangementet flyttes til søndag d. 6. juni 2021 kl. 13.

Bestyrelsen øver sig d. 3. 16-17

10. Tur til skrot/affaldspladsen

Gunna og Michael finder på noget.

11. Evt.

Henrik køber 1 stk. cykellås til fastlåsning af ’madcykler’ (store cykelvogne, som anvendes til erhverv). Ejeren
kan få cyklen frigivet ved henvendelse til bestyrelsen.

Udskiftning af cylindre og nøgler til fællesportene sættes i gang. Nærmere følger.

De storskraldsnøgleansvarlige vil blive opfordret til at sikre, at beboerne i de respektive foreninger ved, 
hvem de skal tage fat i for at få adgang til storskraldsrummet.

Der vil blive opstillet stilladser i Kastaniegården ifm. istandsættelse af skorsten. Det påbegyndes d. 25. maj 
2021 og løber et par uger frem.

Der skal laves en nedskreven aftale for projektet i Kastaniegården, som sætter klare rammer for deling af 
finansiering mellem gårdlauget og Kastaniegården.


