
Referat af bestyrelsesmøde i Rosengårdens Gårdlaug d. 26. 
januar 2021

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

1) Referent
Claus Ørskov

2) Siden sidst
Hestestalden: Strøm gået, andet end sikringer, elektriker rekvireres (Gunna)
Juletræet: Betonlåget mangler, ny eftersøgning i hestestalden (Michael)
Nye lyskæder skal bestilles til næste år, så den hidtidige belysning genetableres.
Resterende lys nedtages primo marts.
Bytterum: Henrik og Gunna har foretaget oprydning. Der henstilles, at beboerne afholder sig fra at 
efterlade møbler og lign. som blokerer adgangen til bytterummet. Her henvises til Den Blå Avis 
eller storskrald.
Efterladte køleskabe og paller efterladt i gården bag Fiolstræde 30-32 skal fjernes af ejerne snarest. 
Michael vil henvende sig til de erhvervsdrivende for at høre, om de kender til
Sand er bestilt af Gunna. Der er konstateret svampe på træet, som skal fjernes, når vejret bliver 
mere tørt.
Ende af cykelskur ved P. H. Stræde 17 er - med bestyrelsens godkendelse - af bygningens ejer 
fjernet for at give mere lys af de bagvedliggende vinduer. Væg skal i Hestestalden til genbrug. 
Gunna orienterer ejeren.
Det konstateres, at økonomien generelt ser god ud.

3) Fastelavnsfest
Fastelavn afholdes søndag d. 14. februar kl. 11.
Tønder bliver malet lørdag d. 13. februar kl. 14. Børn og barnlige sjæle er velkomne til at male 
med.
Tine maler tønderne hvide weekenden inden.
Tønder indkøbt på nettet og afventer levering.

4) Bankskifte
Tingene går ikke helt så hurtigt som det kunne ønskes. Administrator er noget fodslæbende. Vi 
afventer oplysninger fra Arbejdernes Landsbank før, at medlemmerne igen kan indbetale til 
Gårdlauget.

5) Arbejdsdag(e) og forårsrengøring herunder opgaver til Tømrerfrank
Foreløbig liste med forslag til arbejdsdag:

• Havemøbler ud
• Renovering af legeborg
• Fjerne svampe i sandkasse
• Legehuset forårsrengøres

Forslag modtages gerne.
Have-/arbejdsdag lægges weekenden d. 10./11. april 2021.
Tømrerfrank:

• Gulvbrædder og tag i legeborg



• Vurder muligheden for levetidsforlængelse af havemøbler
Efter vurdering til havedag indkøbes yderligere havemøbler. De vil blive i råt træ i 
overensstemmelse med hidtidige indkøb for at sikre ensartet udseende. Det henstiller til, at man 
ikke efterlader egenindkøbte havemøbler i gården uden forudgående aftale med bestyrelsen.

6) Henvendelser siden sidst
- Frank Smidt ønsker liste over projekter/ting der skal gøres. Han har også på vegne af beboerne i 
PH 3, 5 og 7 fremsendt ønske om udvidelse af cykelskur med to fag hen mod valnøddetræet.
Bestyrelsen er åben for, at projektet kan prioriteres og ikke haster. Bestyrelsen vil besigtige området
og tage stilling til projektets omfang på et senere møde.

- fra Michael Halbye:
Hej Gunna, 

Det blev jo et fint juletræ. Og det ser jo ud som om det er nogle gode gartnere vi har fået. Et par 
input /ønsker vedrørende blomsterhaven foran PHS 9. I det omfang der stadig skal være 
blomsterhave:
 Ville det være fint hvis den kanterne blev rettet op og der blev lavet en pæn græsramme på 2 m 
som aftalt

• Jordbunkerne I den enden mod nr. 7 bidrager ikke til hverken insekter eller 
anden form for biodiversitet – kan de ikke jævnes/fjernes

• (og så gør det jo lidt ondt på en skovmand at se, at bliver sat information op 
på træer med søm)

Da der jo arbejdes fra både stueetage og første sal ville det være påskønnet hvis man, som ved de 
andre ejendomme ikke sidder lige under vinduerne og ryger og på anden måde forstyrrer.

Gartnerne retter de eksisterende græskanter til, så de er lige. Den nuværende størrelse af 
insekthotellet findes passende.

- Den Kinesiske Butik har henvendt sig for at få lov til at opsætte en varmepumpe i baggården bag 
butikken til erstatning for den eksisterende placeret i kælderen. Bestyrelsen hører de umiddelbare 
naboer. Såfremt ingen protester kan varmepumpen placeres som ønsket..
- Bestyrelsen har modtaget henvendelse om flere dyr i gården:
Kære gårdlav. Vi spørger om gården kan få grise eller høns. Fra Ebba, Margrethe, Folke, Ella, 
Nanam og Johan.
 Bestyrelsen er positivt indstillet og vil fremsætte det til drøftelse på den kommende 
generalforsamling.

7) Kastaniegården - hvordan går det?
Michael beretter, at der foreløbig er taget beslutning om at fjerne taget over cykelstativet. Samtidig 
ønsker man kransen om Kastanietræet fjernet for at få syn for de nødvendige tilpasninger af 
projektet, som rødderne fra træet vil betinge. Det er samtidig nødvendigt for at komme af med de 
kastaniemøl, som overvintrer i efeuen.
Gartnerne vil blive rekvireret til opgaven.  Arbejdsgruppen er nået frem til, at den endelige løsning 
formodentlig vil komme til at indebære brosten af samme udseende som dem mellem boldbanen og 
baghuset. Det er stadig ikke helt afgjort, om kransen omkring kastanietræet skal erstattes af 
cykelstativ eller bænk.
Der er generalforsamling i foreningen omkring Kastaniegården i marts, og der er stadig håb om, at 
der her kan vedtages et forslag til endelig løsning.
I øvrigt har gartnerne beskåret træet for nylig. Det har været udskudt et stykke tid, hvorfor den 



udførte beskæring kan virke lidt voldsom. Det er ifølge gartnerne gjort helt efter forskrifterne. 
Fremadrettet vil bestyrelsen lægge an til beskæring hver andet år. 

8) Næste møde samt dato for generalforsamlingen.
I forhåbning om mulighed for at kunne forsamles sent på foråret, fastsættes dato for kommende 
generalforsamling tirsdag d. 11. maj 2021. Indkaldelse følger. Regnskab og budget bestilles hos 
DEAS
Tine afholder næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 19:30.

9) Evt.
Der er blevet udarbejdet en to-do liste.


