
Referat af møde i Gårdlauget Rosengårdens bestyrelse
Dato: 4. august 2020 kl. 19:30

Til stede: Gunna, Tine, Henrik, Claus

Ikke til stede: Michael

Referent: Claus

Dagsorden
1. Referent og referat fra generalforsamlingen (folk rykker)
2. Siden sidst
3. Ordensregler
4. Nye gartnere
5. Kommende arrangementer (loppemarked og Dansk Rakkerpak)
6. Småreparationer (rygterne siger, at tømrer-Frank dukker op i denne uge, så jeg kunne lave en aftale 

med ham, men lad os nu se)
7. Næste møde
8. Evt.

Referat
1.

Referatet fra generalforsamlingen udestår fortsat fra referenten (Michael). Der rykkes for referat, alt. noter 

fra mødet.

2.

Foruden gartnerne må biler ikke parkeres i gården.

Byggeaffald i porten til Fiolstræde 36 er endelig fjernet. Porten skal holdes ryddet og det er ikke tilladt at 

henstille affald i porten i hverken kortere eller længere tid.

Der har i sommeren været afholdt en række fester i gården. Flere af dem har ikke været i overensstemmelse

med ordensreglerne for anvendelse af gårdanlægget. Det fremgår klart i ordensreglerne, som er ophængt 

på opslag på skurene i gården, at musik og støjende adfærd ikke er tilladt i gården. Samtidig skal der være ro

efter kl. 22. Såfremt man ønsker at afholde arrangement i gården, der involverer aktiviteter, der ikke tillades 

jf. ordensreglerne, kan det kun foregå efter aftale med gårdlaugets bestyrelse. Herunder imødekommes som

udgangspunkt kun anvendelse af akustisk musik og arrangementer, der er inkluderende for gårdens øvrige 

beboere.

Der udleveres storskraldsnøgle til Mikkel Bohm i Fiolstræde 40-42. Mikkel er hermed tilføjet til listen over 

storskraldsansvarlige, som kan kontaktes ved behov for adgang til storskraldsrummet.

3.

Efter diskussion på mødet, er det besluttet at lave revision af ordensreglerne. Gunna og Tine fremlægger 

forslag på næste bestyrelsesmøde.

4.



Der er afgivet et seriøst tilbud fra gartnerfirmaet Stenbroens. Bestyrelsen ønsker undersøgt, om firmaet har 

indgået overenskomst. Såfremt dette kan bekræftes, er det bestyrelsens beslutning at flytte 

gartneropgaverne fra Creative Gardens til Stenbroens snarest muligt.

Tine tager kontakt i indeværende uge.

5.

Loppemarked afholdes kommende lørdag. Sabine er tovholder. Der opfordres til at borde anvendt til 

loppemarked stilles tilbage, hvor de kom fra.

Dansk Rakkerpak kommer søndag d. 23. august 2020 kl. 16. De vil optræde foran legehuset og har fået 

tilladelse til at parkere i Fiolstræde 28 i forbindelse med arrangementet. Gunna forfatter tekst og Henrik 

printer. Gunna indkøber juice.

6.

Gunna forhører sig hos tømrer-Frank om følgende:

 Hylder i skralderum til bioposer
 To teglsten på skralderum på bagvæggen ved Hestestalden
 Vand løber ned ved cykelskur på bagvæggen ved Hestestalden
 Puds er faldet af Hestestalden

Gunna forhører sig hos Frank vedr.

 Farvekode til legeborg og bænke
 Kaninbur/skab indkøbt til bytterum
 Bænke opbevaret i værksted

Tilbageværende sten skal flyttes på plads i insekthotel. Claus venter på assistance. Henrik kan først næste 

uge. Gunnas datter kan måske lokkes.

Tine sender opslag til insekthotel til Claus, som printer og laminerer og returnerer til Tine.

Henrik planlægger at bore hul i nøgleboks, som skal anvendes til værkstedet.

7.

Næste møde er tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19:30 hos Tine.

8.

Det påtænkes i løbet af efteråret at invitere til oprydningsdag i gården, hvor cykel- og affaldsskure fejes og 

rengøres. Glemte cykler vil blive markeret til senere bortskaffelse. Der lægges an til at arrangementet bliver 

søndag d. 20. september 2020 kl. 11.


	Referat af møde i Gårdlauget Rosengårdens bestyrelse
	Dagsorden
	Referat


