
Referat af Gårdlauget Rosengårdens generalforsamling 11/5 2021

Årets generalforsamling satte med omkring 45 fremmødte en flot 
deltagerrekord i Gårdlaugets historie. Vi blev begunstiget af godt vejr, hvilket 
var heldigt taget i betragtning, at mødet p.g.a. coronareglerne blev afholdt 
udendørs. 

Rosengårdens foreninger/ejendomme var repræsenteret med i alt 10 
stemmeberettigede fra henholdsvis:
Peder Hvitfeldts Stræde: 7, 9, 13, 15, og 17
Rosengården: 3, 5-7 og 11-13
Fiolstræde: 28-28A, 34-36, 38

Dagsordenen så ud som følger:

1) Valg af dirigent og valg af referent

2a) Forslag fra medlemmerne 
2b) Forslag fra bestyrelsen

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab for 2020-2021; fremlæggelse og godkendelse

5) Budget for 2021-2022; fremlæggelse og godkendelse

6) Valg af 3-7 medlemmer til bestyrelsen, samt 2 suppleanter

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

1): Valg af dirigent og valg af referent
Bonnie Mürsch blev valgt til dirigent.
Michael Jourdan blev valgt til referent

2a) Forslag fra medlemmerne: Høns 
Der var indkommet et forslag til bestyrelsen fra en gruppe af gårdens børn 
om at etablere hønsehold i gården. Bestyrelsen besluttede, at forslaget skulle
fremlægges på GF og omkring 20 børn deltog for at fremlægge og bakke op 
om forslaget. 



På skift blev de til lejligheden fremstillede laminerede A3 plancher 
gennemgået. Her var der taget højde for en lang række detailspørgsmål.
Disse plancher har referenten efterfølgende modtaget per mail og de 
vedhæftes referatet til orientering. Plancherne vil desuden blive ophængt i 
gården.

Her følger en gennemgang af de fleste af de spørgsmål, som blev rejst på 
GF:

 Hvad siger reglerne?
Man må gerne holde høns i gården, men haner er ikke tilladt ved 
etageejendomme.

 Hvor mange høns skal vi have? 
Som udgangspunkt 3-5 høns

 Hvilken art? 
Endnu ikke bestemt.

 Hvordan ser hønsehuset ud? 
Se planche

 Skal der være en indhegnet løbegård? Hvor stor skal den være? 
Se planche

 Skal de gå frit på noget tidspunkt? Kommer de ikke til at spise blomster 
og græs m.m.? 

Hønsene holdes i den indhegnede og rottesikrede løbegård.
 Hvad med hønsemøg? 

Området vil blive holdt rent og rydeligt.
 Hvad med støj? Skal der være en hane? 

Høns støjer ikke nævneværdigt. Der skal IKKE være en hane. Hvis
vi skal have kyllinger købes på forhånd befrugtede æg. 

 Hvem er ansvarlig for pasningen? 
Der dannes et ’HØNSELAUG’ hvor én person har det overordnede
ansvar. Jens Christian Abildtrup har meldt sig som hønseansvarlig.
Der laves et vagt- og pasningsskema: Hver familie en uge ad 
gangen.

 Hvordan bliver man deltager i projektet? 
Familien melder sig ind i hønselauget og får del i såvel glæderne, 
pligterne og udgifterne. Der vil komme opslag op.

 Hvem skal betale?
Både start-omkostningerne (udstyr, indhegning, rottesikring  og 
hønsehus) samt de løbende omkostninger (foder og nye høns 
indimellem) betales af de familier som vil være med i hønselauget. 



 Hvad med rottefaren? 
Det er naturligvis helt uacceptabelt, hvis hønseholdet medfører en 
rotteplage i gården. Det må ikke ske og der vil blive taget alle 
forholdsregler mod, at det kommer til at ske. Se planche.

 Hvor i gården skal hønsehus og hønsegård etableres?
En placering til venstre for kaninburene blev forslået af 
forslagsstillerne. ”Ovre ved legehuset” blev også foreslået på GF. 
Uanset hvor skal man nok regne med NIMBY-indvendinger (Not In 
My Back Yard) gående på bekymring for støj og lugtgener, nær-
ved risiko for rotter, æstetik i gårdrummet og ligelighed i 
fordelingen af ”byrder” i de forskellige dele af gårdrummet.  Den 
endelige placering blev ikke besluttet på GF.

 Hvad skal der ske, hvis en eller flere høner bliver syg?
Ingen dyrlæge. Den bliver aflivet. 

 Hvordan fordeles æggene?
Hver familie - en uge ad gangen - får de æg, som måtte komme.

 Hvordan placeres foderet og hvad må der fodres med?
Foderet placeres i en rottesikret foderautomat, så der ikke 
overfodres. Man skal undgå, at der fodres med køkkenaffald.

 Er det et forsøg eller er det permanent?
Der er tale om en prøveperiode på et år.

Børnene fik i løbet af den 1 time lange drøftelse af forslaget en introduktion til 
nærdemokrati in action med spørgsmål fra forsamlingen, samt diskussion 
med argumenter for og imod.

Forslaget om høns i gården blev vedtaget med stemmerne 10 for, 0 imod.
En lang og spændende time var slut, hvorefter børnefamilierne takkede af. 
Herefter blev der holdt pause inden næste punkt på dagsordenen

2b) Forslag fra bestyrelsen: Kastanjegårdsprojektet.
Der var fra bestyrelsen fremsat forslag om at Kastanjegårdsprojektet 
iværksættes i løbet af indeværende år.

Bagrund: En renovering af Kastanjegården har været ønsket og drøftet i over 
20 år. Gennem de sidste 5 år, samt i budgettet for i 2020-2021, er der af 
Gårdlauget blevet hensat midler til renovering af Kastanjegården, således at 
økonomien kom på plads til projektet. 

Kastanjegårdsudvalget har – som besluttet på GF 2020 – arbejdet med 
sagen i det forløbne år og udarbejdet en 5 siders detaljeret beskrivelse af 



Kastanjegårds-projektet, hvilke udfordringer der er, samt hvordan de skal 
løses. Der er indhentet tilbud fra 2 kvalificerede brolæggermestre
Udgiftsfordelingen og opgavefordelingen er også beskrevet:
Gårdlauget hæfter udelukkende for det til formålet hensatte beløb på i alt 
450.000 kr, mens EF Fiolstræde 28-28A forpligtiges på resten. Projektet er 
udsendt til alle sammen med beslutningsforslaget.

Under debatten blev det påpeget, at det vil være tilrådeligt – inden projektet 
iværksættes - at indgå en skriftlig aftale ml. Gårdlaug og Ejerforening, F 28-
28A, så der er fuld transparens om proces og ansvar, samt taget højde for 
diverse eventualiteter. Brugen af chaussesten blev også taget op: at det 
kunne inspirere andre eller ligefrem skabe præcedens. Det blev påpeget, at 
særlige forhold gør sig gældende for den nordvendte, lavtliggende, 
algeplagede gård med en række bindinger, som der er redegjort for i 
projektbeskrivelsen, samt at alle får glæde af denne forbedring, når de går ad
”Nettostien” gennem den mest brugte fællesport, samt endelig at Gårdlaugets
vedligeholdelsesudgifter på lang sigt vil blive mindre, da sætninger lettere kan
rettes, og algebelægning og fliser, der knækker vil være noget, som hører 
fortiden til.

Alt i alt var modtagelsen meget positiv. Det blev også nævnt, at man ser frem 
til at kunne afholde såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling, uden –
igen, igen – at have Kastanjegården på dagsordenen. Dirigenten 
opsummerede herefter debatten og satte forslagene til afstemning:

Del 1: 
”Generalforsamlingen godkender, at 
Kastanjegårdsprojektet iværksættes med brug af de 
hensatte midler, som i alt (med 2021) beløber sig til 
450.000 kr.” Vedtaget med stemmerne: 9 for, 0 imod.

Del 2:
”Generalforsamlingen godkender samtidigt, at EF 
Fiolstræde 28-28A spæder til økonomisk, således at 
projektet – som beskrives på de følgende sider - kan 
realiseres snarest muligt  og uden yderligere udgifter for 
Gårdlavet Rosengården end det beløb på 450.000 kr., 
som allerede er reserveret til formålet”. 
Vedtaget med stemmerne 8 for, 1 imod.



3) Bestyrelsens beretning
Gunna fremlagde bestyrelsens beretning, som på forhånd var blevet udsendt.
Der var bemærkninger fra forsamlingen til følgende punkter:

 Storskrald 
Forslag om opslag med bedre info om, hvem der er 
storskraldsansvarlige

 Cykelsanering
Det tilbagevendende problem med døde cykler og ”fremmede” 
cykler hensat i gården, skal løbende håndteres af de enkelte 
boligforeninger, suppleret af Gls årlige cykelsanering. Der var 
ønske om, at bestyrelsen gør sig overvejelser om at skifte 
nøglecylindre og nøgler på fællesportene, da flere  - eksempelvis 
fra ejendomme på den anden side af gaderne i karreen - har 
tiltusket sig nøgler, og hensætter cykler og derved skaber 
pladsmangel.

 Arbejdsgrupper/arbejdsdage/beboermøder i gården
Tanken om at supplere de fælles arbejdsdage med mindre 
overskuelige projekter, hvor opgaverne uddelegeres, blev taget vel
imod.

 Nyt gartnerfirma
Skiftet fra Creative Gardens til Stenbroens er bemærket af mange.
Indkøringsfasen er ikke helt slut. Arbejdsbeskrivelsen og 
kontrakten justeres løbende. Men i det store hele kører det, og der 
er allerede sket en masse. Linjen med mere natur og knap så 
meget prydhave blev kommenteret positivt på GF.  Der var ønske 
om, at bestyrelsen forholdt sig til rengøring af affaldsrum og 
fællesporte som del af kontrakten med gartnerne

Herefter blev beretningen fra bestyrelsen taget til efterretning.

4) Regnskab for 2020-2021; fremlæggelse og godkendelse
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5) Budget for 2021-2022; fremlæggelse og godkendelse
Budgettet blev enstemmigt godkendt. Det blev dog påpeget, at vi nok skal 
regne med at budgettere med indkøb af et antal havemøbler, da nogle af de 
gamle er noget medtagede.

6) Valg af 3-7 medlemmer til bestyrelsen, samt 2 suppleanter
Gunna, Tine, Claus, Henrik og Michael genopstillede alle og blev genvalgt.



Suppleanter Charlotte (genvalg) og Sophia Bardenfleth, Rosengården 3 
(nyvalg).

7) Valg af revisor
Revisor genvalgt

8) Eventuelt
Bordtennisbordet er gået fra hinanden, og der er et ønske om en reetablering.
Bordtennisbordet er blevet flyttet rundt med, og det tåler det ikke. 
Reparationen kræver svejsning, og vi må se om ikke vi fremover kan befæste
placeringen, så det bliver stående på den faste placering.

Tak til alle for det formidable fremmøde og engageret deltagelse.

Tak til Bonnie Mürsch for yderst kompetent mødeledelse og fine 
opsummeringer punkt for punkt. 

Tak til Michael Halbye for velvilligt at stille et back-up lokale til 
rådighed for det tilfældes skyld, at vejrforholdene blev ugunstige.

Tak til Anas (Pizzatime, Fiolstræde 28) for at sponsorere pizza’er.
Vi fik os et hyggeligt fælles måltid efter GF.  


