
Gårdlavet Rosengården - Årsberetning 2017
Som bestemt i vedtægterne er det bl.a. gårdlavets opgave; „at ren- og vedligeholde det fælles gård- og
haveanlæg under eet, herunder skure, bænke, legeredskaber, fliser, plæner, planter samt fælles porte.“

Dette har vi i bestyrelsen, sammen med en række gode samarbejdspartenere, udført efter bedste evne.

Der blev ved sidste generalforsamling valgt fem personer til bestyrelsen, som i det forløbne år har haft et
godt samarbejde. Alle bestyrelsesmedlemmerne har mod på, at fortsætte arbejdet og genopstiller gerne.

Frivillige arbejdsdage og sociale arrangementer
I foråret blev der afholdt en arbejdsdag. Der blev indsamlet forladte cykler og ryddet op i skurene.
Havemøbler og legeborg blev malet. Flisearealet ved Fiolstræde 28, 30 og 32 blev højtryksspulet.

Traditionen tro, blev tøndeslagningen til fastelavn og lystændingen ved juletid afholdt med stor tilslutning.
De to hyggelige arrangementer vil også stå på programmet det kommende år.

Parkering i gården
Som de fleste ved er det ikke tilladt, at parkere i gården. Det er medlemsejendommene, der skal
håndhæve dette parkeringsforbud, hvilket gælder alle motorkøretøjer, - også motorcykler.

Mange håndværkere oplyser, at de har fået lov til at parkere i gården af den de arbejder for.
Det er kun gårdlavets bestyrelse, der kan give en evt. dispensation for de gældende parkeringsregler.

Ordensregler for gården
I følge vedtægternes § 4 er det medlemmernes ansvar, at udarbejde et ordensreglement og sørge
for, at dette overholdes. I det fremtidige ordensreglement vil altaner betragtes som en del af gård-
rummet og derfor omfattet af ordensreglerne for gården, specielt om musik og støjende adfærd.

Bestyrelsen ønsker medlemmernes tilkendegivelse og opbakning til denne stillingtagen om altaner
og opfordrer hermed de enkelte ejendomme til, at gøre en indsats og integrere ordensreglerne for
altaner i egne husregler og gøre opmærksom på, at gårdlavet ordensregler skal overholdes.

Storskrald
Den nuværende bestyrelse siger hermed stop for den storskraldsordning, som vi har haft indtil nu,
Det har vist sig, at være en umulig en opgave, at få ordningen til at fungere indenfor de rammer vi har.

På trods af, at bestyrelsen utallige gange i det forløbne år har trukket i arbejdstøjet for, at tømme og
sortere storskrald, blev storskraldet gang på gang ikke afhentet, fordi vi ikke opfylder kravene om
sortering eller fordi renovationsfolkene ikke kunne få fat i det skrald, som de skal afhente.

En del beboere her i Rosengården forstår desværre ikke, at skelne mellem storskrald og anden form for
skrald, så rummet fyldes tit med skrald, der burde være placeret i en af de mange affaldscontainere.
Endvidere er storskrald nu ikke et entydigt begreb. Der er tre forskellige kategorier, som skal holdes
adskilt og tilgængeligt for de tre forskellige hold af renovationsfolk/-biler, der afhenter skraldet.

Det har vist sig, at vi ikke kan overlade ansvaret til de enkelte beboere, at opfylde de stigende krav til
opdeling af storskrald og sikre, at det rum vi har til rådighed ikke overfyldes. Vi må finde en ny løsning.

Vi foreslår en løsning med et aflåst storskraldsrum. Medlemsejendommene kan få en nøgle til
storskraldsrummet, men vi stiller krav for at deltage i ordningen. Disse krav skal formuleres og have til
formål at sikre vejledning og kontrol med beboerens benyttelse af storskraldsrummet.
For det første skal det gøres klart hvilke ting, der er storskrald og at storskrald skal opdeles i tre for-
skellige kategorier samt at alle tre grupper af storskrald uafhængigt skal være tilgængeligt for afhentning.
En sådan uddelegering kan måske sikre, at storskraldsreglerne overholdes og rummet ikke overfyldes.

Københavns kommune giver rigtig god information på www.kk.dk/affald.



Affaldsskure

Uddelegeringen af ansvaret for standpladser til de respektive ejendomme omkring hver standplads, har
været en succes, men de stigende krav til affaldssortering og antallet af containere stiller nye krav til
adgangsforhold og affaldsskurenes størrelse. Pt. søges en arbejdsgruppe, der kan afdække behovet.

Fællesporte

Alle portrum og porte er blevet malet i det forgangne år og gårdlavets aftale med malerfirmaet vil sikre
en løbende vedligeholdelse efter behov. Aftalen om låse og døre i fællesportene fungerer tilfredsstillende
og vi har undgået de store problemer, da vores samarbejdspartner har foretaget regelmæssige eftersyn..

Cykelskure og havemure

De fleste cykelskure er nu nymalede og rengjort. Kalkning af havemuren langs den store plæne er
den eneste større maleropgave, der mangler i forhold til planen. Dette arbejde blev desværre ikke
udført på grund de ekstraordinære udgifter til Hestestalden.

Gyngestativ og legehus

På den seneste generalforsamling blev det besluttet, at gyngestativet skal udskiftes. Dette arbejde er
ikke udført, men udskudt på grund af de ekstraordinære store udgifter til skaden i Hestestalden.

„Hestestalden“

Som bekendt blev der konstateret en svampeskade, der ikke var omfattet af forsikringen. Tagbelægning
og inddækninger er udskiftet og indvendigt er loft, vægge og gulv samt elektriske installationer blevet
reetableret. Udgifterne for denne skade er den væsentlige årsag til årets underskud.

Cykler

Skurene må kun anvendes til cykler. Vi har i årets løb foretaget en cykelrenovering og indsamlet gamle
og forladte cykler samt andre effekter fra skurene. Vi fortsætter og næste cykelmærkning er den 5.maj.

På Københavns kommunes hjemmeside kan man læse om hvordan den enkelte borger nu let kan give
sin udtjente cykel videre, til genbrug, istandsættelse eller velgørende formål.
Vi håber at disse nye muligheder vil reducere antallet af cykellig i vores gård.

Vedligeholdelse, beplantninger, plæne mv.

Gartnerfirmaet „Creative Gardens“ forestår fortsat den løbende vedligeholdelse af plæner og stier samt
etablering af bede og nyplantning af krukker, opbinding af roser, udplantning af løg mv.

Beskæring af havens træer varetages af “Hellerup Træfældning“ ved to årlige besøg.

Flisebelægninger

Der er i år ikke udskiftet knækkede fliser eller rettet op på belægningen, skønt det er nødvendigt mange
steder bl.a. for at sikre let kørsel med renovationscontainere. Til arbejdet med fremtidige flise-
udskiftninger og opretninger har vi et mindre lager af fliser og brosten i Hestestalden.

Specielt om gården ved Fiolstræde 28 er det i det kommende år, hvor vi skal sammensætte en arbejds-
gruppe, der skal beskrive projektet, så vi kan  igangsætte gårdrenoveringen efter års opsparing.

København, den 23.april 2018
Frank Schmidt
Formand for Gårdlavet Rosengården



Liz Kierstein formand for ejerlejlighedsforeningen Fiolstræde 30 - 32 kommer på GF. 
 
Vi har følgende sager, som vi ønsker kommer på dagsorden for GF: 
 
1) Fedtspor i gården ud fra Scurry Hub, Fiolstræde 30, st i fortsættelse af rottesikring 
påbudt fra Københavns Kommune 
 
2) Opretning af flisebelægning i gården, hvad er planen 
 
3) Forbedring af Rosenbedet, ikke fjernelse, men forbedring, idet fugt ødelægger 
fundamentet  gr. opstigende fugt 
 
4) Antal af cykler i cykelstativer i gården 30-32 og fastlåsning af samme 
 



Hej GLs-bestyrelse ved formand Frank Schmidt, 
 
vi har følgende ændringsforslag i forhold til det fremsendte budget: 
  
ad punkt 4 i dagsordenen, 
 
Ang Kastanjegården. Med henblik på inden for de næste 2 år at få økonomi 
til opretning af gårdplanet, renovering af belægningen m.m. i 
Kastanjegården, hensættes yderligere 75.000,- kr i gårdlavets budget for 2018 og 
2019. 
 
Pva bestyrelsen for EF28/28A,  
 
med venlig hilsen Niels 
(Bindslev, formand for EF Fiol28/28A, mobil 24490616) 
 
 



Edith og Ole Bjerre indstiller til generalforsamlingen at tilbuddet om ’kunst i 
Rosengården’ vedtages. 

Kunst i Rosengården 

Vi synes, der mangler noget kunst i Rosengården, og foreslår derfor at der 

opstilles en ’børnevenlig’ skulptur. Med børnevenlig menes, at børnene kan se på 
den, røre ved den og evt. klatre på den. 

Skulpturen består af to ’fjordfugle’ udført i støbejern, hver fugl måler ca. 

45x35x25 cm. Fuglene monteres på den røde sten, der ligger nærmest porten til 
Rosengården. Den færdige skulptur opstilles som angivet på vedhæftede skitse. 

Fjordfuglene er skabt af kunstneren Thorvald Odgaard, Nibe. Thorvald er en 

anerkendt kunstner, der har udsmykket mange kirker, kirkegårde, boligområder, 
torve mm., især i Himmerland, Aalborg og Vendsyssel. Han har også en skulptur 
stående i dronningens park ved Marselisborg i Aarhus. Hvis du er interesseret i 
at vide mere om ham, kan han googles på nettet. 

Fuglene er fra en serie fra omkring årtusindskiftet, og hver fugl kostede omkring 

8.000-10.000 kr. Vi har haft dem stående i haven om vores tidligere hus og har 

dagligt glædet os over dem. Det vil vi gerne fortsat og synes også andre skal have 

den samme mulighed. Vi tilbyder derfor at forære to fjordfugle til Rosengården 

forudsat de får den opstilling, de fortjener. 

Stenen med de to fugle placeres i en cirkel af chaussesten (ø = 100-150 cm), der 

afsluttes med en ring af brosten. Gartneren anslår, at det vil koste 5000-6000 kr. 

Der vedhæftes et håbløst fotoshop-billede af fuglene på stenen. Fuglene og 

stenen er fotograferet i forskellig størrelse og fra forskellige vinkler, men fotoet 

kan dog give et indtryk af, hvordan fuglene ser ud. 

Edith og Ole Bjerre 

Fiolstræde 36 C.2.tv 
 

 



 
 
 

 



Forslag til ændring af Gårdlavet Rosengårdens vedtægter § 5, stk.4. 

 

§ 5, stk.4 ændres fra: 

 

Indkaldelse til generalforsamling sker ved brev til hvert medlem samt ved opslag i opgangene. 

Ordinær generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden, vedlagt 

revideret regnskab samt bestyrelsens forslag til budget. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af 

dagsorden. 

 

 

§ 5, stk.4 ændres til: 

 

Ordinær generalforsamling indkaldes med en måneds varsel med angivelse af dagsorden, vedlagt 

revideret årsregnskab samt bestyrelsens forslag til budget. 

Alle medlemmer er ansvarlige for at oplyse Gårdlavet om en e-mailadresse eller tilsvarende 

elektronisk postkasse, hvortil indkaldelser og anden information kan sendes, og om ændringer i 

deres e-mailadresse. Såfremt dette ikke sker, bærer medlemmerne selv risikoen for at indkaldelser 

mv. ikke kommer frem. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af 

dagsorden. 


