
Referat af bestyrelsesmøde i GL 9-10-2018 
Tilstede: Frank, Gunna, Jacqueline, Tine og Michael 
 

1) Gyngen.  
Placeringen af den nye gynge diskuteret som forberedelse på møde med beboerne i 
Fiolstræde 28-28A.  
 

2) Storskraldrum 

Den 8/10 blev der afholdt et velbesøgt møde om en ny storskraldsordning. 
Repræsentanter for 10 ejendomme var mødt op. Der var en konstruktiv stemning i 
forhold til at forsøge at få løst problemerne med overfyldning, opstabling og misbrug af 
storskraldsrummet.  

 
Med udgangspunkt i det udsendte papir fik bestyrelsens forslag om at aflåse 
storskraldsrummet og at etablere en ordning - hvor hver ejendom/eller en gruppe af 
ejendomme har en nøgleansvarlig, som kan give adgang til beboerne under ansvar og 

med tilsyn af at reglerne overholdes - bred tilslutning. Det skal forsøges! 
 

Som redegjort for i den rundsendte skrivelse hælder bestyrelsen til at gøre følgende: 

• Aflåsning af storskraldrummet.  

Det var der fuld opbakning til på mødet. 

• Der laves 15 ikke kopierbare nøgler. 

Valget står ml. en billig traditionel hængelås løsning eller en mere avanceret og 

dyrere elektronisk chip løsning. Bestyrelsen indhenter tilbud og træffer på 

grundlag heraf en beslutning. 

• Hver ejendom skal udpege en storskraldsansvarlig. 

En del ejendomme stod allerede klar med en ansvarlig, andre foreningers 

repræsentanter var ”observatører”, som skal hjem og finde en, som vil være 

nøgleansvarlig i deres forening.  

Det er selvfølgelig ønskværdigt at alle ejendomme kommer med i ordningen og 
at alle udpeger en nøgleansvarlig. Så langt hen ad vejen ser det godt ud.  

De ejendomme som ikke melder tilbage med en nøgleansvarlig (evt. formanden 

for foreningen) kommer til selv at stå for afhentning af egne beboeres 
storskrald.  Gårdlavet hører gerne fra ejendommene Peder Hv. Str. 9-11-15, 
Rosengården 9 og Fiolstræde 30-32 om man ønsker at være med i den nye 

storskraldsordning 

• Den storskraldsansvarliges opgaver: 

Inden nøglen udleveres skal det undersøges om der er plads. Er rummet fuldt 
må beboeren vente til efter næste tømning (hver 2. uge). 
Man skal spørge beboeren, hvad der påtænkes hensat. Man skal checke at 
affaldet er storskrald, at det sorteres korrekt, hensættes 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. 
Det blev på mødet nævnt, at leverandøren af nye hårde hvidevarer  som regel 

tilbyder at tage de gamle apparater med mod betaling. Det kan og bør man 
benytte sig af fremover. 



 
Andre punkter og pointer fra mødet: 

• Erhvervsaffald 

Erhvervslejemål er ikke en del af GL-storskraldsordningen og må selv 
bortskaffe, hvad de måtte have af storskrald. 

• Byttehylde 

Byttehylden, hvor man kan hensætte ting som kunne være til glæde for andre, 
skal have en ny placering, når storskraldsrummet aflåses. Det blev drøftet om 

GL kunne etablere et Nabo-Skab et sted i gårdanlægget med samme funktion 
som byttehylden. 
Husk også at man kan bortgive ting via Facebookgruppen: 
”Rosengårdensbørn og naboer” 

En anden mulighed er at betænke genbrugsbutikkerne i Rosengården med 
ting, som har genbrugsværdi. 
Eller man kan forsøge sig på næste loppemarked. Det er både gratis og 
hyggeligt at deltage. 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 13. november, kl. 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 


