
Referat af generalforsamling   
Gårdlavet Rosengården 30/4 2018 
Tilstede var repræsentanter for: 
Rosengården 3 
Rosengården 5-7 
Rosengården 9 
Rosengården 11-13 
Fiolstræde 34-36 
Fiolstræde 28-28A 
PH Stræde 3-5 
PH Stræde 7 
PH 9 
PH 13  
 

1. Valg af dirigent og referent 
Frank blev valgt til dirigent og Michael blev valgt til referent.  
Dirigenten konstaterede, at GF var rettidigt indkaldt og at 10 ud af 15 af 
medlemsforeningerne var repræsenteret ved fremmøde eller fuldmagt –svarende til 
2/3 af medlemmerne, som påkrævet i.f.t. vedtægtsændringer. 
 

2. Formandens beretning 
Beretningen var omdelt til medlemmerne per mail.  
Den blev gennemgået på GF og enkelte punkter diskuteret: 

• Støj og revision af ordensregler. Der kommer flere og flere altaner op. Det 
har givet anledning til støjgener – både ved fester og sammenkomster på selve 
altanen og ved at der er åbent ud til altanen.  
Bestyrelsens indstilling er, at det skal fremgå af nye ordensregler, at kravet om 
ro i gården efter 22 også omfatter altanerne, samt anden støj fra åbne døre og 
vinduer, der generer gårdens beboere.  
Ved revisionen af ordensreglerne skal bestyrelsen være opmærksom på at 
vælge en formulering, som der er hjemmel til. 

• Mere støj. Der har også været lidt for mange fester i Mosaisk Trossamfunds 
menighedshus. Man er ikke en del af gårdlavet, men formanden har været i 
dialog med arrangørerne/udlejerne om  problemerne. Fortsætter generne kan 
der rettes henvendelse til Københavns Kommunes Støjvagt på 33 66 25 85 
(torsdag-lørdag aften og nat) 
 

• Storskrald. Problemerne fortsætter. I strid med reglerne hensættes der 
byggeaffald, glas m.m. Affaldet sorteres ikke efter forskrifterne og rummet 
overfyldes og stables på en måde, som renovationsarbejderne ikke kan eller 
skal tømme. Bestyrelsen har gang på gang måttet bruge timevis på at sortere, 



flytte og rydde op, samt i enkelte tilfælde måtte betale en privat vognmand i 
dyre domme for at fjerne kaos. Storskraldrums-ordningen kan ikke fortsætte i 
sin nuværende form. Den nye bestyrelse kommer til at lave nogle stramninger.  

 
a) Formodentlig vil storskraldsrummet fremover blive aflåst. Et antal 
nøgleansvarlige vil blive udnævnt, som man kontakter på bestemte tidspunkter, 
hvis man vil bruge storskraldrummet. Den ansvarlige sikrer efterfølgende, at 
reglerne er blevet fuldt – og at rummet ikke bliver overfyldt 
b) Når der ikke er plads til mere må man vente med at komme af med sit 
storskrald til efter næste tømning. 
c) Det overvejes at sætte kamera op i storskraldsrummet. 

 
Beboerne vil ved opslag/mail til bestyrelserne blive orienteret om detaljerne i den 
nye ordning, når denne effektueres. 

 
• Legehus. Vi har fået et nyt legehus. Det har gjort stor lykke. Desværre har det 

også været brugt som toilet – vi ved ikke af hvem. Der er også sket ”uheld” på 
gårdtoiletter og i vaskerum.  Vær venligst OBS på dette. Vi henstiller at 
forældregruppen tager en rengøring ved behov. 

 
Ellers går det godt. Her er fint og dejligt i gården. 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse 
Den omdelte specifikation af udgifter blev drøftet og spørgsmål besvaret. 
Der var en fejlpostering i regnskabet, som vi  
forventer ændret i et nyt årsregnskab, så det reviderede regnskab kun kommer 
til at udvise udvisende et underskud på 31.000. 
Ændringen drejer sig om en post på 70.000,- vedrørende omkostningerne for 
reparationerne på ”Hestestalden”. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af budget. Overslag over det følgende års udgifter blev 
gennemgået.  
Forslag om hensættelse af yderligere kr. 75.000 til renovering af 
Kastaniegården blev imødekommet, Det skete ved ændring af budgettet, så 
beløbet til vedligeholdelse udgør kr. 150.000 i 2018 

 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 



5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Vedtægtsændring: Genfremsættelse af forslaget om at gå fra post til email: 
Enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte som udgør 10/15 ejendomme og 
hermed var beslutningsdygtige i.f.t. at vedtage denne vedtægtsændring. 
Indkaldelser til GF mv. vil således fremover kun ske ved email til 
formændene/administratorerne for de enkelte foreninger. Foreninger er velkomne 
til at videresende al kommunikation til beboerne via interne maillister eller  
opslagstavler.  

 
Husk at meddele ny emailadresse, samt formands- eller administratorskift til 
formanden for Gårdlavet. 

 
6. Valg til bestyrelsen  

Frank (fmd.), samt Gunna, Jaqueline og Michael genopstillede alle og blev 
genvalgt. Tine Lykke Prado fra Peder Huitfeldtsstræde nr. 13 blev nyvalgt. Ole 
Bjerre ønskede at udtræde af bestyrelsen, men indtræder som suppleant.  
 

7. Valg af revisor 
Revisor genvalgt 

 
8. Eventuelt 
Skulptur. Gårdlavet var tilbudt en skulptur som donation, men forslaget herom 
blev frafaldet, da opstillingen heraf ikke falder i alles smag. 
 
4 punkter fra fmd. for Fiolstræde 30-32 modtaget, men da ingen var fremmødte 
fra foreningen til at deltage i drøftelsen udsatte forsamlingen behandlingen til 
senere lejlighed.  

 
Der blev gjort opmærksom på behov for opretning af fliser, samt afskalning af 
puds i skur ved Hestestalden. Den nyvalgte bestyrelsen vil kigge nærmere herpå 
ved en nært forestående havevandring. 

 
Arbejdsdagen blev drøftet. Opgaverne er blandt andet: At gå skurene igennem, at 
sætte sedler på muligt herreløse cykler med henblik på cykelsanering, at gøre 
havemøblerne klar til sæsonen, legeborgen, samt at renovere køkkenhaverne, de 
udtjente trækasser og få luget ud i potterne. 

 
Storskraldordningen blev igen diskuteret under eventuelt. Forståelse i 
forsamlingen for at der må ske ændringer/stramninger. Forskellige 
løsningsmodeller blev luftet – den nyvalgte bestyrelse ser på sagen.  
Næste bestyrelsesmøde er den 14. Maj, 2018. 


