
Referat af møde i Rosengårdens Gårdlaug tirsdag d. 28. april 2020

Dagsorden

1. 19.30 mødes vi på plænen foran PH 9. (Michael H og N inviteres)
2. Herefter går vi over i Rosengården 14 og kigger på 

generalforsamlingslokalerne, så vi kan besvare spørgsmål fra Corona-
bekymrede deltagere om pladsen.

3. Referent

4. Siden sidst

5. Generalforsamling

6. Ny kontrakt med gartnerne

7. Evt. vedtægtsændringer

8. Evt.

Til stede: Gunna, Tine og Claus.

Afbud: Henrik.

Referat

1. Møde i gården

Insekthotel skal afklares med gartnerne med konkrete datoer. Stammen nu placeret 
ved kirsebærtræerne skal flyttes til endelig destination på græsplænen. Gartnerne skal 
assistere med flytningen. Tine koordinerer med gartnerne.

Store sten placeret i Kastaniegården skal flyttes hhv. til stenkransen under 
pæretræerne (Pæregården) og insekthotel.

Der skal rekvireres dato for etablering af sti på græsplæne til Kastaniegården hos 
gartnerne.

Ved Rosengården 11 skal der løsning på nedtrådt græsplæne. Claus koordinerer med 
beboere i Rosengården 11-13.

2. Generalforsamlingslokale

Rummet til afholdelse af generalforsamling blev inspiceret. Det er omtrent 30 kvm. 
Af hensyn til opstilling af borde og stole vil vi bede om tilmelding ift. retningslinjer 
fra Sundhedsstyrelsen, som muligvis ændres inden generalforsamlingen afholdes. 
Nærmere information kommer efter 10. maj.

3. Referent og referat

Claus skriver referat.



Referat fra sidste møde er ikke modtaget og kunne derfor ikke godkendes på mødet.

4. Siden sidst

Arbejdsdag var oprindeligt aftalt til kommende weekend. Der har ikke været basis for 
at forberede og gennemføre den under de nuværende rammer. Vi afventer situationen 
mhp. at vurdere, om det vil være muligt at arrangere det i løbet af junit.

Der er observeret flere gæster, der urinerer i gården. Det henstilles at beboere oplyser 
gæster om, at de er velkomne til at benytte gårdtoilettet ved vaskeriet.

Der henstilles til, at der tændes grill midt i anlæggetog ikke langs husmurene, da det 
trækker ind gennem vinduerne.

Cykeloprydningen er ved at være afsluttet og de sidste cykler er snart afleveret via 
storskrald. Oprydningen har været gennemført grundigt med opslag i alle porte og 
efterfølgende karenstid efter slutdato. Der har desværre været henvendelse fra 
beboere, som alligevel ikke har taget mærket af cyklen som efterfølgende er kørt væk 
af Københavns Kommune. Det er selvfølgelig beklageligt, men det er bestyrelsens 
opfattelse, at oprydningen er udført forsvarligt og varslet grundigt. Vi håber ikke, at 
flere cykler er blevet overset, men at flere nu får plads til at parkere deres cykel inde i 
skurene.

Sabine har meldt ud, at der holdes plantedag d. 17. maj kl 11. Dejligt! Plantekasserne 
er til alle beboere i gården og er et tilbud, som er prioriteret til børn. Alle kan byde ind
ved at kontakte Sabine. Er efterspørgslen større end udbuddet, vil det blive håndteret 
ved lodtrækning.

5. Generalforsamling

Er indkaldt til d. 19. maj. Vi bliver nødt til at tage bestik af de løbende ændringer i 
forhold til forsamlinger, hvorfor vi af hensyn til bordopstillingen gerne vil have 
tilmeldinger. Vi vender tilbage efter 10. maj med bekræftelse på opretholdelse af 
indkaldelsen.

Fastholdes datoen, vil bestyrelsen mødes onsdag d. 13. maj kl. 19 for at behandle 
indkomne forslag.

6. Ny kontrakt med gartnerne

Gartnerne har meldt tilbage, at de ikke er i besiddelse af kontrakten. Den udgave 
bestyrelsen har er fra 2016, og sendes til gartnerne mhp ai fortsætte dialogen med 
gartnerne om en revideret kontrakt, som beskriver de aktuelle arbejdsopgaver.

7. Evt. vedtægtsændringer

Forudsætning for vedtægtsændringer er en længere proces med godkendelse hos 
Københavns Kommune.



Det primære behov for vedtægtsændring er, at der ikke er indskrevet prioritering af 
suppleanter til bestyrelsen. Det foreslås i stedet for, at der ifm. valget på 
generalforsamlingen vedtages en prioritering, så suppleanter indsættes i bestyrelsen 
ud fra denne.

8. Evt.

Intet under dette punkt.


