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Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2021 i HF Carl Nielsens Minde 

Til stede:  Bobby (online), Gitte, Kenneth, Kirsten, Dan, Rafai (online), Nanna (online), Linda 

og Simon 

Afbud fra:   

Referent:  Simon 

Ordstyrer:  Gitte 

 

1. Sager til orientering 

1 b. Orientering fra Formanden 

Formanden havde intet nyt at berette.  

 

1 c. Orientering fra kassereren 

Dan berettede, at vi har et relativt stort overskud i foreningen. Vi gennemgik restancelisten og for-

skellige poster på regnskabet. 

 

1 d. Orientering fra Udvalg  

Byggesagsudvalget melder, at vi stadig ikke har fået svar fra Gladsaxe Kommune på indsendte 

forhåndsgodkendte byggesager på nær 4 mindre sager, som vi modtog i midten af november 

2021. Vi mangler stadig svar på 25 byggesager. 

 

Vandudvalget har erfaret, at vandaflæsningerne har gjort arbejdet markant nemmere med at mod-

tage vandaflæsningerne. 

Vandholdet var ude lørdag d. 27. november og aflæse de målere, som ikke var blevet aflæst af ha-

veejerne selv. Vi vil gerne gøre haveejerne opmærksomme på, at vedtægterne er blevet ændret, 

så der ikke længere lægges 50 m3 på en uaflæst vandmåling. Hvis man ikke får aflæst rettidigt, bli-

ver haveejerne opkrævet et gebyr på 1.500 kr. Vandregnskabet vil blive fremlagt på generalfor-

samling 2022, og der afregnes over for haveejerne ved opkrævning af 2. kvartals haveadministra-

tion. Bestyrelsen drøftede muligheden for at fremrykke aflæsningstidspunktet, hvorved man kan 

undgå problemer med at aflæse måleren på grund af dug og vand. 

 

Fællesarbejdsudvalget melder, at listen for næste års arbejde er klar og vil blive lagt på hjemme-
siden snart. 
 

2. Sager til behandling 

2 a. Drøftelse af svar fra spørgeskemaet vedr. foreningens hus 
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Der er mange haveejere, der har besvaret spørgeskemaet om foreningens hus, som bestyrelsen 

lagde på hjemmesiden d. 2. december, hvilket er rigtig positivt. Bestyrelsen vil gerne afholde lig-

nende forventningsafstemninger i fremtiden om andre emner. 

Bestyrelsen gennemgik de svar, som var kommet indtil videre (fristen var d. 9. december). Besty-

relsen vil komme med en sammenfatning og offentliggøre af resultatet på hjemmesiden. 

Bestyrelsen havde inden spørgeskemaet haft byggerådgiver John Larsen fra Gaihede på besøg. 

Han opfordrede os til at lave et simpelt spørgeskema vedr. fælleshuset for at få en pejling omkring 

de generelle holdninger til huset. Bestyrelsen har nu besluttet at fortsætte samarbejder med Gai-

hede og få prissat nogle forskellige scenarier med nybyg eller renovering, som vi vil præsentere på 

generalforsamling 2022.  

 

2 b. Vandforbruget 

Vandforbruget er højere end sidste år, men der er ikke noget særligt at bemærke.  

 

2 c. Status - Høje træer i foreningen 

Vi har d. 17. november fået en ny henvendelse fra nabo ejerforeningen mod Gladsaxe Møllevej 

omkring skellet. Naboen ønsker, at vi laver en fælles besigtigelse af skellet, hvilket bestyrelsen vil 

takke ja til. Bestyrelsen ved ikke endnu, hvad formålet med besigtigelsen er, andet end at der tidli-

gere har været en del diskussion omkring den præcise placering af skellet, og hvilke træer der var 

ejet af hvem. 

 

2 d. Investeringsplan 2022 og langsigtet investeringsplan samt forslag til budget 2022 

- ønsker til investeringer og prioritering  

Gitte har lavet en liste med forslag til en investeringsplan til 2022, herunder bænke til fællesområ-

derne m.m. Bestyrelsen gennemgik den reviderede liste og vil tilføje nogle af dem til budgettet for 

2022.  

 

2 e. Forslag til ændringer af foreningens vedtægter, reglement mv.  

Bestyrelsen har lavet en liste med forslag til ændringer af vedtægter, reglement mm., som vil blive 

fremsat på generalforsamling 2022.  Nogle er rettelser til formuleringer, mens andre har større ef-

fekt. Bestyrelsen vil minde haveejerne om, at fristen for forslag til generalforsamling 2022 er den 

31. januar 2022. 

 

2 f. Julemøde i kredsen i Kolonihaveforbundet  

Dan deltog til kredsens julemøde d. 2. december 2021 og berettede om julemødet: 

I Herlev bruger kommunen et nyt begreb: Sekundær bebyggelse – der er bebyggelser udover de 

almindelig hovedhuse. Hvilket tilsyneladende gør, at flere haveejere har kunne bygge mere end de 
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tilladte kvadratmeter hovedhus, end der tidligere har været mulighed for. Sekundær bebyggelse 

var for eksempel en overdækket terrasse. 

Der var igen kritik af kredsformanden ift. informationsniveauet. 

Kredsformanden bemærkede, at kalibrering af vandmålere bør foretages hvert 6. og hvert 9. år, og 

at det er dyrt.  

Kenneth vil undersøge, hvilke regler og vejledninger der er vedr. kalibrering og udskiftning af vand-

målere m.v. 

 

3. Evt. 

God jul til alle i foreningen! 

 

Næste møde: Tirsdag 4. januar kl. 19 i bestyrelseslokalet 


