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Referat af bestyrelsesmøde 3. august 2021 i HF Carl Nielsens Minde 

Til stede:  Bobby, Gitte, Kenneth, Kirsten, Linda, Dan, Rafai og Simon 

Afbud fra:  Nanna 

Referent:  Simon 

Ordstyrer:  Rafai 

Mødet blev afholdt fysisk. 

 

1. Sager til orientering 

1 a. Orientering fra Formanden 

Rafai, Gitte og Kenneth har afholdt møder med nogle haveejere omkring påtaler, som 

bestyrelsen har givet på baggrund af klager mv. Møderne havde til formål at høre, om 

der var indsigelser eller bemærkninger til påtalerne. De pågældende haveejere gjorde 

indsigelser og fremlagde dokumentation for, at klagerne ikke var helt berettigede. På 

den baggrund trak bestyrelsen påtalerne tilbage. Der var forståelse for, at bestyrelsen 

nødvendigvis må reagere på klager, og at vi gerne vil have sagen belyst fra den an-

den side. Bestyrelsen benyttede lejligheden til at opfordre til godt naboskab, der bl.a. 

indebærer, at man tager hensyn til andre haveejere og har en direkte dialog med na-

boerne i stedet for at klage til bestyrelsen. Møderne endte positivt, og vi er af den op-

fattelse, at haveejerne også havde den oplevelse. 

 

Formanden og Kenneth har endvidere holdt møde med en repræsentant for den 

gruppe af personer, der opholder sig på forpladsen for at drikke en øl med andre. 

Gruppen havde nogle forslag til, hvordan foreningen kunne skabe rum, plads og toi-

letforhold til, at de forsat kan mødes. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at reglen 

om at man ikke må drikke på foreningens fællesarealer er fastsat af alle haveejere på 

en generalforsamling, og hvis der skal ændres på dette, kræver det en ændring af 

reglen på en kommende generalforsamling i marts 2022. Bestyrelsen gjorde også op-

mærksom på, at gruppen med sin adfærd selv havde givet anledning til de mange 

klager over støj, tisseri mv., som bestyrelsen nødvendigvis måtte reagere på. Besty-

relsen noterede sig forslagene og lovede at undersøge dem nærmere.  

 

1 b. Orientering fra kassereren 

Der er ikke nogen ny balance da vi gennemgik det på sidste møde. Økonomien ser 

fornuftig ud. 

Legepladseftersynet foregår i denne måned og bliver fremlagt på næste bestyrelses-

møde. 
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1 c. Orientering fra Udvalg  

Fællesarbejdsudvalget oplever en stor fremgang i antal deltagende arbejdskraft og er 

glade for udviklingen! 

 

Vurderingsudvalget foreslog, at vi ændrer reglerne for valg til vurderingsudvalg såle-

des, at alle medlemmer ikke er på valg på samme år. Det vil give en bedre kontinuitet 

i arbejdet og sikre, at viden overleveres. Forslaget blev tiltrådt, og bestyrelsen vil stille 

forslag herom på en kommende generalforsamling i 2022. Vurderingsudvalget sender 

3 mand til vurderingskursus snart. 

 

Renovationsudvalget oplever stadig udfordringer med korrekt affaldssortering og 

overfyldte containere, om end det er blevet en smule bedre.  

 

2. Sager til behandling 

2 a. Sommerfesten 7. august 2021  

Børne- og voksenfesten er så småt klar og vi ser frem til en fest med omkring 100 til-

meldte deltagere. Vi mangler stadig kagekonkurrence-deltagere og haver til Bør-

netouren! 

Simon vil skrive ud i løbet af ugen og med lidt held, så har vi en masse glade delta-

gere snart. 

Kenneth vil købe rigtig service til festen, da det er mere miljørigtigt, og så vi kan lave 

nogle investeringer i stedet for at leje det samme udstyr hvert år. 

 

2 b. Generalforsamling 2021 

Generalforsamling 2021 afholdes lørdag 21. august 2021 kl. 10 på Nørre Gymna-

sium. Rafai vil søge en referent til vores kommende generalforsamling, da Henriette 

fra WA, som tidligere har skrevet referat, har meddelt, at hun ikke har mulighed for at 

deltage på dagen. 

Flere bestyrelsesmedlemmer er på valg: Linda, Kirsten, Dan og Kenneth. Alle vil 

gerne genopstille og fortsætte arbejdet i bestyrelsen. 

Bestyrelsen gennemgik udkast til bestyrelsens beretning. Indbydelse og dagsorden 

udsendes til alle haveejere 4. august 2021, og materialet omfattende budget 2021, 

regnskab 2020, beretning, liste over forslag til behandling mv. eftersendes. 

I forhold til listen over forslag var der enkelte næsten ens forslag, som var stillet af for-

skellige haveejere. Bestyrelsen vil kontakte forslagsstillerne og foreslå, at forslagene 

skrives sammen, så listen ikke bliver så lang. 
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2 c. Uindregistrerede køretøjer  

Dan har kontaktet politiet, som vil kontakte ejerne af de 2 uindregistrerede trailere, 

der er placeret to forskellige steder i foreningen. Dan følger op på det hos politiet. 

Uindregistrerede motorkøretøjer, campingvogne mv. må ikke henstilles på de af for-

eningen anlagte offentlige parkeringspladser ifølge reglementets punkt 10.1. 

  

2 d. Vejbump - Status 

Bobby vil komme med et oplæg til placering af vejbump på foreningens veje. Bobby 

orienterede om, at der er stor forskel på, hvor mange bump der er på de forskellige 

veje i foreningen, hvilket er uhensigtsmæssigt. 

Bobby henviste til, at en større undersøgelse påpegede, at vejbump kan have den 

uønskede virkning, at bilister speeder op umiddelbart efter et bump.  

 

2 e. Bestyrelsens behandling af klager  

Bestyrelsen modtager en række klager fra haveejere, fx om nabostøj, adfærd i strid 

med regler eller vedtægter eller andre forhold, som klageren er utilfreds med. 

Bestyrelsen tiltrådte en række principper for behandlingen af disse klager. Bestyrel-

sen vil bl.a. tilstræbe sig på at behandle disse klager så ensartet som muligt og tage 

hensyn til både den, der klager og de(n), der klages over. Samtidig skal bestyrelsen 

opfordre haveejerne til direkte dialog med de berørte parter, da dette er at foretrække 

for alle parter, inden de henvender sig til bestyrelsen. Endelig skal bestyrelsen prøve 

at undgå at blive et ”klagekontor”, hvor man som haveejer uden omkostninger og kon-

sekvens kan klage over stort og småt. Derfor vil bestyrelsen fremover høre parterne 

og sikre åbenhed om, hvem der klager over hvad. Det er vanskeligt for bestyrelsen at 

vurdere, hvad der rent faktisk er foregået, og hvem der har ansvaret. 

Principperne vil blive lagt på foreningens hjemmeside. 

 

Næste møde: Tirsdag d. 7. september kl. 19 i bestyrelseslokalet 


