
Gårdlavet Rosengården. Referat af bestyrelsesmøde den 22/1 2020

Deltagere: Gunna, Claus, Tine, Michael og Henrik

1. Referat af møde 1/11 2019 godkendt

2. Siden sidst
Julearrangementet gik rigtig godt. Juletræet var nok det flotteste, vi nogensinde har 
haft. Tak til alle der bidrog.

Gennemgangen af anlægget med gartnerne gik fint, og vi fik en dialog med henblik 
på forventningsafstemning. Kontrakten skal gennemgås og bestyrelsen arbejder på at 
komme med et oplæg hertil. 
Beskæring af træer vil fortsætte som hidtil, så de store træer beskæres ca. hvert andet 
år – nogle det ene år og nogle det andet år.

Der har været noget parkering i gården, hvilket ikke er i orden, og dette påtales.
Herudover har en cykeltaxa været hensat siden i sommers. Den tager alt for meget 
plads og ingen kender tilsyneladende til den. Ingen har reageret på opslag. 
Cykeltaxaen vil derfor snart blive fjernet.

Der har været noget opgravning idet flere ejendomme har tilsluttet sig Andels.net

3. Bytterum
Der er indkøbt et skab, som skal samles og opstilles. Herudover skal nogle hylder 
flyttes. Når rummet er indrettet, vil man kunne sætte ting her, som andre vil kunne 
bruge, og hente hvad man selv kan genbruge. Rammerne for driften af rummet bliver,
at det en gang om måneden tømmes for, hvad ingen har kunnet bruge i den forløbne 
måned, så man herefter starter på en frisk.

4. Maling af fællesgennemgang
Fællesorten til Rosengården 3 trænger. Gennemføres, når vejret er mindre vådt.

5. Økonomi
Økonomien ser fortsat fornuftigt ud.
Vi opdagede heldigvis selv, at en regning på et større beløb ved en fejl var sat til 
betaling af administrator. Regningen var slet ikke til Gårdlauget!
Bestyrelsen har besluttet at alle regninger skal attesteres af to regnskabsansvarlige, 
Gunna og Claus som dog har haft kvaler med at få fuld adgang til administrators 
økonomisystem, inden godkendelse af regninger til betaling. 



Administrator har nu udleveret en kode, som bedre muliggør indsigt i bilag og 
kontrol med udbetalinger i fremtiden

6) Liste over faciliteter
Det blev vedtaget at udarbejde en oversigt over fællesgårdens faciliteter til nye og 
gamle beboere: Storskraldsrum, bytterum, boldbane, toilet med pusleplads, legehus, 
gynge, havemøbler, plantekasser og som det sidste skud på stammen: beboerværksted
i Hestestalden, hvor der i øjeblikket er der hensat havemøbler for vinteren. Når de 
bliver sat ud til foråret, skal vi drøfte nedsættelsen af en brugergruppe, drift og 
adgangsbetingelserne. Kodelås på døren eller nøgleboks med nøgle er en mulighed.

7. Ny ejer
Peder Hvidtfeldt Stræde 15 har fået ny ejer. Hvis den på sigt skal indrettes til 
beboelse, skal der aftales adgang og bidrag til gården.

8) Efterladte effekter
Rosengårdens Bodega har været lukket gennem lang tid.  Et oplag af  møbler har 
været hensat i gården. Bestyrelsen arbejder på at få det hensatte fjernet (er sket). 
Barne- og klapvogne kan langtidsparkeres i det aflåste (fællesportøglen) 
barnevognsrum i Hestestalden. Og så vil vi gerne henstille til, at legetøj, småcykler 
og løbehjul ryddes op efter brug. De sidste kan parkeres i tørvejr under legeborgen.

9) Arbejdsdage i 2020: Lørdag den 2. maj og/eller Søndag den 3. maj
Der bliver i år to arbejdsdage, så man kan komme og deltage den dag, som passer 
bedst eller den dag hvor vejret er bedst.
Blandt arbejdsopgaverne er de sædvanlige ting som rengøring, oprydning og evt. 
maling/reparation af havemøbler, legeborg og havekasser. Rengøring i skure og gårde
samt cykelsanering. Desuden skal vi fikse et stengærde ved F 30-32, for at spare lidt 
gartnertimer, plante roser, rydde omkring tørrestativ, og udtynde efeu.
Bestyrelsen håber at kunne indbyde til efterfølgende fællesspisning, hvor vi 
tænder op i grill`erne. Ved regnvejr rykker vi ind i en port.

10) Fastelavn den 23. februar kl. 11
Traditionen tro afholdes fastelavn med 3 tønder fordelt efter aldersgruppe. Kom og 
deltag i løjerne. Tønder males lørdag i kælderen under P Hv. 7. Opslag kommer.

11) Næste bestyrelsemøde 
Den 19/2 kl. 19 hos Gunna

12) Generalforsamling torsdag den 30. april
Den årlige GF afholdes kl. 19:30 i Rosengården 14. Sæt kryds i kalenderen.




