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

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

Afbud fra:  Linda 

Referent:  Simon 

Ordstyrer:  Rafai 

Mødet blev afholdt fysisk. 

 

1. Sager til orientering 

1 a. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen er glade for valget og har konstitueret sig som sidst, med 

Gitte Korff som næstformand. 

 

Bestyrelsen består herefter af:  

Rafai Atia, formand, have 488 

Gitte Korff, næstformand, have 525 

Simon Emil Korff, have 107 

Nanna Dalsgaard, have 456 

Bobby Rusbjerg (alle på valg 2022) 

Linda Andersen, have 282 

Kirsten Faurholt, have 406 

Kenneth Andersen, have 458 

Dan Pilegaard, kasserer, have 191 

 

1 b. Orientering fra Formanden 

Købmanden havde ønsket et møde, men aflyste da det drejede sig om betaling for 

sommerfesten, som blev afklaret inden.  

 

1 c. Orientering fra kassereren 

Vi har budgetteret med et overskud på 200.000 kr. efter budgetændringer vedtaget på 

generalforsamling 2021, afholdt 21. august 2021 (nye trafikspejle, som der blev sat 

17.000 kr. af til, og højere honorar til bestyrelsen på 210.000 kr). 
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Kassereren berettede, at halvårsregnskabet var som forventet. Den 30. september 

modtager vi et tilrettet regnskab, som vi vil gennemgå. 

Den interne revisor Gitte Thomsen havde ønsket adgang til administrators (WAs) 

regnskabssystem. Kassereren havde talt med WA om dette. Da det kostede adskil-

lige tusinde kroner for adgangen, modtager den interne revisor i stedet kopier af regn-

skabsmateriale fra kassereren i stedet. 

 

1 d. Orientering fra Udvalg  

Vandudvalget har i samarbejde med Nanna fra bestyrelsen tilføjet en funktion til 

hjemmesiden, så man nu kan skrive sin aflæsning af vandmåler på hjemmesiden!  

Alle haveejere opfordres til at bruge den nye funktion, det er super smart! 

Byggesagsudvalget har møde næste tirsdag omkring hvordan vi arbejder med bygge-

sager fremadrettet. 

Fællesarbejdsudvalget har givet omkring 20 afgifter for udeblivelse fra fællesarbejde, 

jf vedtægterne § 12.2. 

Havesynsudvalget har et ønske om, at intervallet mellem 1. og 2. runde af havesyn 

bliver kortere. Fremadrettet vil vi derfor skemalægge 1. og 2. runde til næste år og få 

en generel drøftelse af, hvordan vi arbejder med det. 

Der gives et gebyr på 1.500 kr. til de haveejere, som ikke har bragt deres ting i orden, 

som inddrives med 2 ugers varsel. 

Renovationsudvalget har udfordringer med, at nogle haveejere har bedt renovations-

selskabet om at placere containere ved motorvejen uden for de markerede områder. 

Dette er sket uden bestyrelsens viden og godkendelse. Bestyrelsen henvender sig til 

kommunen og renovationsselkabet igen og gør opmærksom på, at det alene er be-

styrelsen og viceværterne, der kan bestemme containernes placering. 

Sommerfesten 7. august 2021 gik godt og havde et pænt fremmøde. Bestyrelsen var 

enige om til næste år at gøre det tydeligere, at børnearrangementer inddeles i alder. 

Festen viste som forventet et mindre underskud.  

Festudvalget vil snart komme med dato for næste års sommerfest, som vil blive lagt 

på hjemmesiden. 

 

2. Sager til behandling 

2 a. Evaluering af GF2021  

Tilbagemeldingen er, at folk oplevede, at det var positivt, om end den tog lang tid. Be-

styrelsen oplevede, at der er behov for at have fastere rammer for, hvordan vi bl.a. 
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afstemmer, taler og ændringsforslag. Dirigent advokat Birk Schmidt vil komme med et 

notat herom. 

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at holde generalforsamlinger på en lør-

dag i stedet for en hverdags aften. Bestyrelsen vender tilbage til emnet på et kom-

mende møde. 

 

2 b. Ny ekstraordinær GF2021 

Tirsdag d. 28. september 2021 afholdes den ekstraordinære generalforsamling på 

festpladsen! Det meldes ud på hjemmesiden, mail og post. 

På den ekstraordinære GF 2021 skal der stemmes om de 2 forslag til vedtægtsæn-

dringer, som på GF 2021 opnåede mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. Forslagene 

vedtages med almindeligt flertal. 

 

2 c. GF2022 skabelon til forslag 

Bestyrelsen har udarbejdet en skabelon, som haveejerne bedes bruge, når de vil 

stille forslag til ændringer af vedtægter mv. på generalforsamlingen. Skabelonen sik-

rer, at forslagsstiller får alle oplysninger med og vil lette arbejdet med sammenskriv-

ning af alle forslag. Skabelonen lægges på hjemmesiden og skal bruges til forslag til 

næste års kommende generalforsamling. Fristen for forslag til generalforsamlingen 

2022 er d. 31. januar 2022. 

  

2 d. Forholdet til naboejendomme og hæk i naboskel 

Der bliver skrevet ud til de relevante haveejere, som får påbud og gebyr.  

 

2 e. Vejbump 

Bobby vil lave en plan til næste gang, som vi kan efterleve eller lade vente på vejene.  

 

2 f. Udsendelse af påkrav 

Fremover bliver der sendt et påkrav med det samme og vi venter ikke til sæsonafslut-

ning.  

Fremover vil der ikke blive tilbageholdt 1.500 kr. for fællesarbejde ved salg, som har 

været praksis indtil nu. 
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2 g. Betaling for brug af servicehuse og vaskeri 

Rafai efterlyser et regnskab over hele servicehuset inkl. el, service, vand, sæbe osv. 

Dan fortæller at vi har udgiften til vand og han lige har fundet nummeret på elmåleren, 

så vi kan få det fulde overblik. Bestyrelsen er enige om at servicehuse og vaskeri bør 

være selvfinansierende, hvorfor det kan komme på tale at sætte prisen op, så om-

kostningerne bliver dækkede.  

 

2 h. Kloak og tilslutningspligt 

Bestyrelsen vil henvende sig til Gladsaxe Kommune og høre, hvilke planer og tidsfri-

ster der er for haveloddernes tilslutning til kloak, om der er officielle tegninger af til-

slutningen af kloakering, og hvordan bestyrelsen forventes at føre tilsyn med, at alle 

havelodder er tilsluttede kloakken..  

 

 

Næste møde: Tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 19 i bestyrelseslokalet 

 


