
Gårdlavet Rosengården 
Referat af bestyrelsesmøde mandag d.3/9-2018 kl.11.00  
Tilstede: Frank, Gunna, Tine, Jacqueline og Michael 
 
  

1. Henvendelser til gårdlavet og status for gårdens drift. 
 

• VIGTIGT! Storskraldemøde 8/10 kl. 19:30 
Den gamle ordning har givet for mange problemer. Der bliver strammet op nu, så der fremover ikke 
bliver fri adgang døgnet rundt. Hver ejendom skal udpege en storskraldsansvarlig med nøgle – man 
kan eventuelt slå sig sammen med andre. Der er sendt indkaldelse ud til samtlige formænd ang 
møde om storskrald  d .8.10. Her vil den fremtidig storskraldeordning blive organiseret. Ved 
tilmelding får man at vide, hvor det holdes.  

 
• Vangsgaards telt i gården v/ Fiolstr.34.  
Arbejdet har stået på langt, længere end beregnet og GL er ikke blevet orienteret om status på, 
hvornår projektet færdiggøres. Der har stået telt med opmagasinering i fællesgården hele sommeren 
– over et ½ år. Det synes bestyrelsen er for længe i forhold til, hvad rimeligt er. Arbejdet er 
forhåbentlig snart færdigt – ellers må der findes en anden løsning. Der vil blive skrevet til A/B 
Fiolstræde 34-36 om langtidsplaceringen af telt-depot 

 
• Drift af A/B Fiolstr 34-36's toilet ved vaskeriet. 
Der er kommet en henvendelse vedr. dækning af udgifter til drift/reparation.  Som hovedregel må 
det gælde at rekvirenten betaler, så hvis gårdlavet ikke er rekvirent, kan det som udgangspunkt ikke 
pålægges GL at skulle betale. 
Vi tager en diskussion om toilettet på næste GF, som må være det rette forum for drøftelse af 
fordelingsnøgle for udgifter og ansvaret for driften, tilsyn og rekvirering af håndværkere.  

 
• Nyt gyngestativ 
Det nye gyngestativ har givet anledning til protester fra beboerne i Fiolstræde 28-28A, som ikke 
føler sig hørt og er kede af størrelsen og placeringen af den nye gynge, som tager en pæn del af 
indkigget i fællesgården. 
Det blev besluttet at foreslå et møde, hvor Gl bestyrelsen hører beboerne i Fiolstræde 28-28A og 
udveksler synspunkter angående placeringen m.v. 

 
• Motorisererede køretøjer 
Som bekendt må biler, motorcykler og knallerter ikke parkeres I gården. Aktuelt står en knallert 
parkeret i et cykelskur. Der vil blive skrevet til ejeren. 

 
• Havemur og planter 
Havemuren er blevet istandsat og nymalet. I den forbindelse er jordbærplanter blevet fjernet, som 
ikke var sat af GL. Ønsker og ideer til tilplantning er altid velkomne, men tilplantning i gården skal 
koordines med GL bestyrelsen og foretages af gartnerne, med mindre andet er aftalt. 

 



• Forsikringsdækning 
GL har modtaget tilbud på ny forsikring fra Deas.Vi rekvirerer og kigger på policen og ser om vi 
kan forsikre bedre og billigere end nu. 

 
2. Gårdlavets økonomi.  
   Heldigvis ingen overraskelser. Aktiviteter og udgifter forløber planmæssigt. 
 
3. Retningslinier for større fester i gården 
Det sker, at beboere gerne vil benytte gården til festligholdelse og mere eller mindre private 
arrangementer. Med henblik på at revidere ordensreglerne, så der tages højde for afholdelse af sådanne 
arrangementer, arbejdes der på udformningen af et sæt retningslinier, som vil blive finpudset inden 
næste bestyrelsesmøde. 
 
4. Renovering af Kastaniegården 
Status er, at der i år - som vedtaget på GF - vil blive hensat yderligere 75.000 kr, således at GL ved 
udgangen af 2018 når op på at have hensat 225.000 til projektet. Næste år skulle vi være i mål 
økonomisk i.f. tidligere overslag, så arbejdet burde kunne sættes i gang i 2019. 
Derfor skal der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for GL og Fiolstræde 28-28A, som kan 
arbejde med forslag, indhentning af tilbud og fordeling af udgifter, så projektet kan blive behandlet på 
GF i foråret. 
 
5. Ajourføring af planer og prioritering af opgaver i gården.  
Huskelisten er blevet to punkter kortere siden sidst. På listen er fortsat: 

• Div. arbejder på cykelskure, beplantninger, flise- og terræn  jvnf. den seneste havevandring. 
• Indretning af garagen i Hestestalden. 
• Facadebehandling af Hestestalden. 
• Reparation og udskiftning af defekte havemøbler.  
• Indkøb af parkbænke. 
• Renovering af sandkasse og legeborg. 

 
Kommende bestyrelsesmøder: 
Tirsdag den 9/10 kl. 13 Frank  
Mandag den 5/11 kl. 11 hos Gunna 
 


