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Gårdlavet Rosengården: Referat af bestyrelsesmøde d.14/5-2018  
Til stede: Frank, Gunna, Tine, Jacqueline, Michael 
 

1. Referat og regnskab 
Referat fra generalforsamlingen godkendt 
Revideret regnskab med rettet postering vedr. Hestestalden godkendt og underskrevet. 

 
2. Konstitution af bestyrelsen 

Frank genvalgt enstemmigt som formand.  
Nyt medlem af bestyrelsen, Tine, budt velkommen. 
 

3. Henvendelser til Gårdlauget siden sidst. 
Arbejdsdag forløb godt. Tak for deltagelse til alle, der mødte op. 
Bestyrelsen skal se på behov for opretning af fliser et par steder i gården, samt (muligvis gammelt) 
afslag af puds på Hestestalden. 
Behovet for afrensning af alger m.m. drøftet. Tilbud fra firma indhentet, men ingen beslutning taget 
om professional assistance. Indtil videre er tilbuddet, at en højtryksspuler kan lånes, hvis man har 
mod på selv at gå i gang med opgaven  
 

4. Fastlæggelse af dato'er for fremtidige bestyrelsesmøder. 
Mandag 18. juni kl. 11 i gården (hos Gunna ved dårligt vejr) 
Mandag 6.august  hos Jacqueline 
Mandag den 3. sept. hos Tine 
Mandag den 8. oktober hos Frank 

 
5. Gennemgang af gårdlavets økonomi.  

Indtil videre har vi ud over de ordinære udgifter kun haft udgifterne til træbeskæring 
 

6. Gårdens drift  
Affaldsskurene: 

Der er blevet mere kaotisk og rodet i skraldeskurene. Det primære problem er, at vi bliver pålagt at 
huse flere og flere containere til affaldssortering. Vi har nået – eller overskredet - grænsen for, hvad 
der er plads til flere steder.  
Da vi ikke kan udvide skurene yderligere er mulighederne begrænsede:  

• Man kan forsøge at få godkendt en tilpasning af containerstørrelser. Hvis bioaffaldet 
eksempelvis reducerer behovet for plads til alm. husholdningsaffald kan man forsøge at få 
tilpasset størrelsen af en container fra 600 liter -> 240 liter, hvilket vil vinde lidt plads. 

• Man kan overvåge, om der er brug for alle bioaffaldscontainerne, og se om man kan få 
reduceret antallet i forhold til, hvad der blev opstillet i første omgang. 

• Man kan undersøge om det er muligt at få sat tømningsfrekvensen sat op, så man kan nøjes 
med færre eller mindre containere, som til gengæld tømmes oftere. 

• Vi kan prøve gennem henstillinger og skiltning at få alle beboerne, erhverv og gæster til at 
medvirke til, at affaldet sorteres, som det skal, at pap foldes sammen, at der holdes orden og 
ikke overfyldes. 

Indsatsen og justeringerne skal ske lokalt, så man tager problemerne op og løser dem skur for 
skur sammen med alle, der bruger samme station 
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Storskraldsrummet: 
Som det har været oppe flere gange er situationen den, at det ikke kan fortsætte på samme måde 
som hidtil, med fri adgang 24/7 til at hensætte storskrald. 
Rummet overfyldes, misbruges til hensætning af byggeaffald og hårde hvidevarer, og affaldet bliver 
ikke sorteret, som det skal. Bestyrelsen skal rydde op igen og igen, og har måttet rekvirere privat 
vognmand. En opstramning er derfor nødvendig.  
Bestyrelsen hælder til at gøre følgende: 

• Aflåsning af storskraldsrummet. 
• Der laves 15 ikke kopierbare nøgler. 
• Hver ejendom skal udpege en storskraldsansvarlig – i første omgang formanden, som 

udstyrres med én nøgle. 
• Man skal som storskraldsansvarlig undersøge, om der er plads til mere i storskraldsrummet, 

inden nøglen udleveres. Hvis rummet er fuldt, må beboeren vente til efter næste tømning. 
(Rummet tømmes hver anden uge…) 

• Man skal spørge beboeren, hvad der påtænkes hensat. Man skal checke at affaldet er sorteret 
korrekt, hensat korrekt og at rummet er aflåst efter brug. 

• Byggeaffald SKAL fremover køres på genbrugsplads for egen regning. 
• Hårde hvidevarer skal ligeledes køres på genbrugsplads for egen regning. 

 
Vi håber at det kan komme til at køre på denne måde. 
 
Alternativet kan blive at lukke det fælles storskralderum permanent og tilbageføre opgaven til de 
enkelte ejendomme/beboere, som så selv kan organisere og rekvirere hentning af storskrald.  
En anden mulighed – som vi bestyrelsen helst vil undgå - er en markant forhøjelse af 
gårdlaugsbidraget med henblik på at hyre en vognmand/vicevært til løbende at varetage opgaven. 
Det er ærgelige penge at skulle af med.  
 

7. Ajourføring af plan og prioritering af opgaver i gården 
• Havemuren skal males færdig. Den ene side mangler. Tilbud indhentes og arbejdet sættes  

værk. 
• Reparation og udskiftning af havemøbler efter behov 
• Færdigindretning af Hestestalden 
• Gyngestativ synger på sidste vers, Tilbud på et nyt – samme sted og samme konstrukton – 

indhentes og sættes i værk. 
• Renovering af gulv i legeborg. 

 
8. Eventuelt 

Bestyrelsen overvejer at indkalde til en arbejdsdag i september – blandt andet med opgaven at 
renovere gulvet i legeborgen og reparere defekte havemøbler. 
 
Den slags opgaver ville også kunne løses ved dannelsen af en frivilliggruppe. 
Har du mod på at lægge nogle timer sammen med andre? Kontakt formanden! 
Platekasserne er blevet renoveret og fordelt til børn i gården. Der er kommet navn på. 
Bemærk fælleskassen med urter. 
Fordeling af  “haverne” til børnene sker år for år. Næste gang i maj 2019. 
 
Der er blevet sat en hel del bærbuske til glæde for alle. 


