
Gårdlavet Rosengården 
Referat af bestyrelsesmøde 18. juni  2018 
Til stede: Frank, Gunna, Jacqueline, Michael og Tin e 
 

1. Henvendelser til gårdlavet og status for gårdens  drift. 
• De nye plantekasser skulle have mere jord. Udgifterne hertil 

dækkes 
• Blommetræ er desværre gået ud ved nr. 28A. Årsag ukendt: 

sygdom, tørke, alder? Det døde træ fældes og nyt frugttræ 
sættes til efteråret. 

• En gartner fra Creative Gardens, som har passet fint på 
gården i en lang årrække, har meddelt, at han rejser hjem til 
England ved udgangen af 2018. Han er derfor ved at oplære 
sin afløser. Hun hedder Ionna og kommer fra Island. 

• Bevogtningen af Mosaisk troessamfund indebærer 
lejlighedsvis patruljering i vores gård. Det er noget vi må leve 
med, men formanden vil rette henvendelse til ansvarlige for 
sikkerheden, om ikke denne patruljering fremover kan ske 
uden at boldbanen blokeres i længere tid. 

• Hvad stande angår var loppemarkedet den 9. Juni en stor 
succes. Mange deltog og det var rigtig hyggeligt, men på 
grund af varmen var der ikke så mange gæstende købere, 
som man kunne have ønsket sig. Vi håber på bedre loppe-vejr 
næste år. 
Lidt for mange ting, der ikke blev solgt, blev efterfølgende 
hensat i storskraldsrummet. Med resultatet: overopfyldning. 
Igen.Igen. 
Bestyrelsen vil næste år se, om ikke vi kan alliere os med en 
en velgørende organisation som Kirkens Korshær eller 
Kofoeds Skole, som kunne komme og hente usolgte ting ved 
loppemarkedets lukketid. 

 
2. Gennemgang af gårdlavets økonomi.  
• Indtil videre har der i indeværende regnskabsår kun været de 

planlagte udgifter til den løbende vedligeholdelse, samt 
træbeskæring.  



 
3. Gårdvandring, udarbejdelse arbejdsopgaver 
• Vi gennemgik gården og så på fliser og opretningsbehov, 

cykelparkering og cykelrenovering, rundelen, porte mv. 
 

4. Ajourføring af plan og prioritering af opgaver i  gården.  
• Indretning af garagen i Hestestalden.  
• Færdigmaling af havemur, skal igangsættes. 
• Reparation og evt. udskiftning af defekte havemøbler.  
• Nyt gyngestativ, da det gamle er udtjent. 
En del af disse opgaver skal løses professionelt, men skal vi ikke 
lave endnu en arbejdsdag til efteråret? Det giver både økonomisk 
og socialt god mening, hvis vi kan løse nogle opgaver ved fælles 
hjælp. 

 
5. Oprydning i storskraldsrummet 
• Bestyrelsen måtte endnu engang rydde op og sortere, så 

storskraldet kan blive afhentet 
 


