
Gårdlavet Rosengården. Referat af bestyrelsesmøde den 19/2 2020 

Deltagere: Gunna, Claus, Tine, Michael og Henrik 

 

1. Referat af møde 22/1 2020 godkendt. 

MJ valgt som referent 

 

2. Siden sidst 

Hængelås på storskraldsrum er ikke sat på plads efter brug og herefter forsvundet.  

Bestyrelsen indkøber en ny hængelås, som erstatning og nye nøgler. 

 

Der har været henvendelser om julebelysningen, som i år fik lov at sidde op for at 

lyse op i den mørke tid indtil efter fastelavn. Mange synes det er rart med lys i gården 

om aftenen – styret af et tidsur. I forhold til næste sæson kan det oplyses at de gamle 

glødepærer - efterhånden  som de går ud - løbende udskiftes med mindre 

strømforbrugende LED-pærer. 

 

Bytterum er ved at blive klargjort til åbning. 

 

3. Fastelavn 

Indkøb og maling af fastelavnstønder, bagning af boller, brygning af te og kaffe 

arrangeret, samt indkøb af kroner, fyld, slik og rosiner aftalt 

 

4. Gartnerne og anlægget 

Der blev kigget på revideret tilbud fra de faste gartnere med beskrivelse af 

standardopgaver. Vi er efterhånden nået så langt, at det kan godtages med mindre 

rettelser. 

Beskæring af træerne sker forskudt, dog kan der blive tale om ekstra beskæring efter 

aftale og behov. Desuden aftaltes det at arbejde på anlæg af et insekthotel, samt en sti 

med brostenskant ned mod Kastaniegården (Fiolstræde 28-28A), på den rute hvor 

folk skyder genvej og græsset ikke kan gro. Endelig blev det aftalt at der nok skal 

lægges lidt grus på stierne, så der bliver jævnet ud og ikke kommer så mange 

vandpytter. 

 

5. Generalforsamling og økonomi 

Beretning, regnskab og budget drøftet- Økonomi tegner god, da der ikke har været de 

store ekstra arbejder i det forløbne år. 

 

Den årlige GF var fastsat til 30/4, men er siden blevet udsat i flere omgange på grund 

af Corona. Nu forsøger vi igen! Ny indkaldelse er udsendt til afholdelse af GF den 

10. Juni kl. 19:30. Sæt kryds i kalenderen. 



Bemærk mødestedet i lokale beliggende gennem porten i Rosengården 14  (altså på 

den anden side af Rosengården) 

 

 

6. Kastaniegården og Hestestalden 

Det blev besluttet at afsætte et beløb til projektering af den forestående renovering af 

Kastaniegården. Nærmere drøftelse vil finde sted på GF. 

 

Hestestaldens fremtid, anvendelse og behovet for løbende vedligeholdelse drøftet. 

 

7. Eventuelt og diverse 

Der er hist og her et lille efterspil til installationen af internet, som flere har tilsluttet 

sig hos andel.net i form af lunker og behov for ekstra fliser. 

 

Alle bedes observere at farligt affald hensættes efter forskrifterne, samt at alt affald 

sorteres, som det skal - både i affaldscontainerne og i storskraldsrummet. 

 

Den årlige cykelsanering blev sat til at starte medio marts, men Corona kom i vejen. 

Også arbejdsdagene 2-3 maj blev aflyst af samme grund. 

 

Referenten undskylder den sene fremkomst af dette referat. 

 

 

 

 


