
Referat af møde i Gårdlaugsbestyrelsen 8/9 2021

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

1) Valg af referent: Michael Jourdan. Næste møde: tirsdag den 4/10 kl. 19:30

2) Nye nøgler. Fællesportene Fiolstræde 28 og 36, samt Rosenga- rden 3 og 11, fa- r nye la- se 
onsdag den 15/9 2021. Nye nøgler til beboerne er distribueret – dog er der enkelte 
ejendomme som endnu ikke har afhentet… 
Det er en del a- r siden la- sene blev skiftet. Der var efterha-nden alt for mange nøgler i 
cirkulation, hvilket har haft negative konsekvenser. Ga- rden og cykelstativerne er forbeholdt 
beboerne og folk som arbejder her. Vær venlig ikke at udlevere nøgler til folk, som ikke bor 
her!

3) Cykeloprydning finder sted søndag den  19/9 kl. 10
Meningen er at luge ud i cykellig og efterladte cykler, sa-  der bliver bedre plads. Suspekte cykler
pa-monteres en mærkat. Er mærkaten ikke fjernet 1 ma-ned senere, sættes cyklerne i første 
omgang til skue op ad muren ved den store græsplæne – herefter til bortkørsel. 

4) Maling af legeborg og tørrestativ. Tørrestativ er repareret ved TømrerFrank, skal males 
til fora- ret. Legeborg skal males nu. Hvem vil male? Meld dig pa-  ….. hvis du vil være med til at 
gøre en positiv forskel med lidt frivilligt arbejde.

Gartnerkontrakten. Efter gartnerskiftet har der været lidt indkøringsproblemer. Den grønne 
del af arbejdet her kørt bedre end ga- rdmandsdelen. I gartnerfirmaet har de haft 
bemandingsproblemer og ikke superviseret eller systematiseret opgaven godt nok. Ved et 
møde er dette blevet pa- talt, og der bliver skruet op for denne del af indsatsen.

Påtænkte arbejder. Udvidelse af cykelskur i Fiolstræde 30-32 er ved at blive planlagt. Det 
samme er flytningen af laurbærtræ

5) Status Kastaniegården. Tidsplanen har forskubbet sig. Byens brolæggere er ha- rdt 
arbejdsramte og har meget travlt, men der arbejdes pa-  sagen og forhandles med brolæggeren 
med henblik pa-  at fa-  detaljerne pa-  plads, herunder startdato.
Det er aftalt at Fiolstræde 28-28A bliver bygherre pa-  projektet, og sa- ledes sta- r med ansvaret 
for at den økonomiske ramme. Her i eftera- ret afholdes en arbejdsdag som beskrevet i 
projektpapiret.

6) Den zoologiske have
Der er kommet bedre styr pa-  kaninholdet. 
Hønseplaceringen er besluttet: Op ad havemuren P.H.Stræde 13. 
Hønseholdet evalueres efter et a- r.

7) Evt.
Der skal indkøbes ny julebelysning, da den gamle er udtjent
Noter venligst at snerydning pa-hviler den enkelte forening. Opgaven er i øvrigt begrænset, da 
mængden af sne efterha-nden er tilsvarende begrænset. 



Snerydning er ikke en opgave, som Ga- rdlauget Rosengaarden pa- tager sig.


