
1 
 

Referat af bestyrelsesmøde i HF Carl Nielsens Minde 3. maj 2022 kl. 19 på kontoret, 1. sal i fælleshu-

set 

Til stede: Simon, Kenneth, Linda, Bobby, Gitte, Nikolaj, Mette 

Afbud fra: Dan og Kirsten pga. sygdom 

1. Orienteringssager 

a. Velkommen til ny formand og medlemmer af bestyrelsen 

Den nye formand Simon bød de nye medlemmer af bestyrelsen Mette og Nikolaj velkom-

men. Efter en præsentationsrunde orienterede bestyrelsen om opgaver, arbejdsform og 

kommende større projekter.  

 

b. Valg af referent: Gitte 

 

c. Resultat af den ekstraordinære generalforsamling 25. april 2022 

Der blev valgt ny formand og nye medlemmer til bestyrelsen. Endvidere blev alle foreløbigt 

vedtagne forslag til ændringer af vedtægterne vedtaget. De nye vedtægter af 25. april 2022 

lægges på hjemmesiden sammen med det nye reglement, der blev ændret på generalfor-

samlingen 26. marts 2022. 

 

d. Konstituering af bestyrelsen og ny fordeling af ansvarsområder og opgaver  

Bestyrelsen konstituerede sig med Kenneth som næstformand i stedet for Gitte. 

Listen over opgaver og ansvarsområder blev gennemgået, og der blev foretaget en ny forde-

ling, så de nye medlemmer også får opgaver, bl.a. bliver Nikolaj kontaktperson for arbejds-

gruppen om fælleshusets fremtid og udvalget for indretning af fællesarealerne.  

Simon uddelte et årshjul for årets begivenheder og opgaver. 

 

Vagtplan for kontortider og bestyrelsesmail blev godkendt. 

 

Det blev besluttet, at Gitte, Simon, Bobby, Rune (med hjælp fra Linda) skal stå for hjemme-

siden. Der er møde 9. maj med Rune om it-supporten. Gitte arrangerer et møde med tidli-

gere medlem af bestyrelsen Nanna, hvor vi kan få tips og tricks til, hvordan man skriver på 

hjemmesiden. 

 

e. Møde i Kredsen 21. april – hvad kom der ud af det? 

Bobby, Linda, Kirsten og Gitte deltog i mødet. Der var valg til kredsbestyrelsen og udvalg. 

Per Høeg Andersen fra CNM blev valgt til Kredsens ankeudvalg for vurderinger. Af kredsbe-

styrelsens beretning fremgik bl.a., at miljø var højt på dagsorden både i Kredsen og i Koloni-

haveforbundet. Ud over kredsbestyrelsen kunne medlemmer af Kredsens haveforeninger 

melde sig til Kolonihaveforbundets Kongres i september 2022. Per deltager og Gitte har 

meldt sig til at deltage. Bestyrelsen er enige om, at det er interessant at høre, hvilke visioner 

og planer forbundet har og prøve at påvirke beslutningstagningen. 

CNM havde som de eneste stillet forslag til fælles drøftelse i Kredsen:  

- Støj. Vi havde tilkendegivet, at støj fra motorveje var et stort problem og også skulle be-

tragtes som en miljøproblemstilling. Kredsbestyrelsen blev opfordret til at gå videre med em-

net over for Herlev og Gladsaxe kommuner, Vejdirektoratet og forbundet. Forslaget blev po-

sitivt modtaget. Vi oplyste, at der i CNM er nedsat et støjudvalg. 

- Valuarvurdering 

Vi efterlyste evt. erfaringer med valuarvurderinger, da vi havde konstateret en vis interesse 

for dette i CNM. Blandt Kredsens 14 kolonihaveforeninger er der kun 3 andelshaver ligesom 
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CNM, hvor valuarvurdering kan komme på tale. AH Smørmosen på Klausdalsbrovej var de 

eneste, der havde erfaringer. De havde brugt valuarvurderingen i forbindelse med optagelse 

af foreningens lån til deres kloakprojekt. De enkelte medlemmer kunne fortsat ikke optage 

lån i grunden, men kun i huset, så her betød valuarvurderingen mindre.  

- Vurderingsregler 

CNM spurgte, om Kolonihaveforbundet kunne opfordres til at modernisere vurderingsreg-

lerne, så de blev mere tidssvarende, miljø- og energirigtige og rimelige. Fx kunne energibe-

sparende eller bæredygtige byggerier og ændringer vurderes højere. Det var også et pro-

blem, ikke mindst pga. stigende priser på byggematerialer, at folk der byggede nye huse el-

ler renoverede i større omfang ikke kunne få en vurdering, der svarede til udgifterne. For-

bundet kunne også overveje at opdele vurderingsreglerne efter, om der var tale om bynære 

kolonihaver eller haver på landet, hvor priserne er lavere. Kredsen oplyste, at det skulle op 

på forbundets kongres, hvor der er en særlig procedure, men de noterede sig den interesse 

foremnet, der var i Kredsen.  

 

f. Orientering fra kassereren  

Bogføringen blev gennemgået. Ingen bemærkninger. 

 

g. Orientering fra Udvalg – fællesarbejde, viceværter m.fl. 

- Renovation 

På fællesarbejdet havde alle bidraget til oprydning i containerne, flytte skrald fra overfyldte 

containere, så de kan tømmes. Det var gået godt, men det er ærgerligt, at fællesarbejdet 

skal bruges til dette.  

Papcontaineren på forpladsen er ofte overfyldt, mens dem på Lupinvej og ved motorvejen er 

halvt fyldte. Bestyrelsen skal igen opfordre til ikke at overfylde containerne og benytte andre, 

hvis den er fyldt. 

Bobby har talt med kommunen omkring manglende tømning af madaffaldscontainere. De er 

ikke tømt ved en fejl fra kommunens side. Bobby beder kommunen om nye automater til bat-

terier. 

 

- Fællesarbejde 

Planen for fællesarbejde har ligget på hjemmesiden siden sæsonstart. Hvis medlemmerne 

ikke kan deltage på den tildelte dag, er der mulighed for at bytte eller betale sig fra udebli-

velse.  

 

Linda oplyste, at der er bestilt 3 nye borde-bænkesæt til festpladsen. De gamle sæt renove-

res med slibning og ny maling. 

 

Kenneth har holdt møde med viceværterne Poul og Lars om kommende opgaver.  

 

Gitte orienterede om en teknisk gennemgang af servicehuset. Der ventilatorer i alle rum, og 

der er central styring af varme og ventilation, så det skulle ikke være nødvendigt at åbne vin-

duerne. Ventilatorerne trænger til en grundig rengøring. Nikolaj og Kenneth ser på styring og 

rengøring af ventilatorerne. 

 

- Byggesagsudvalget orienterede om, at kommunen stadig ikke har bekræftet modtagelsen 

af de byggesager, som bestyrelsen sendte frem i marts. Kommunen har heller ikke svaret på 

andre henvendelser. Det bliver derfor nødvendigt at rykke kommunen. 
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2. Behandlingssager 

a. Status for tilmeldinger til arbejdsgruppe om fælleshuset og udvalg om fællesarealer  

Bestyrelsen glædede sig over, at flere havde tilmeldt sig arbejdsgruppen og udvalget. Bobby 

tæller op og udarbejder liste over tilmeldte. Nikolaj skriver ud til deltagerne og bliver kontakt-

person. Arbejdsgruppens og udvalgets opgaver fremgår af hjemmesiden. 

 

b. Events i maj: Storskraldsweekend 14.-15. maj og loppemarked 29. maj 2022 

Der er bestilt containere til storskrald, og medlemmerne bedes orientere sig om, hvad der 

kan afleveres på hjemmesiden under fanebladet Renovation. 

 

Loppemarkedet afholdes 29. maj på festpladsen. Initiativtager er Annette Koos Hansen, som 

tager imod tilmeldinger. 

 

c. Skal bestyrelsen overtage Facebook-gruppen ”Carl Nielsens Minde haveforening (for have-

ejere)”? 

Bestyrelsen var blevet spurgt af den nuværende administrator, om bestyrelsen var interes-

seret i at overtage administratorrollen. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper, og hvad det 

indebærer. Bestyrelsen fandt det bl.a. uheldigt, at der er to Facebook-grupper. Drøftelsen 

genoptages på næste møde.  

 

d. Bestyrelsens ønskeseddel til fællesarbejde 

Ønskesedlen er udarbejdet og omfatter bl.a. maling af servicehuset udenpå og maling af 

pergolaen på festpladsen. 

 

e. Kommende havesyn 

Havesynsudvalget består af Kenneth, Linda og Mette. Udvalget vil udarbejde en plan for de 

kommende havesyn i juni, jf. vedtægterne § 8.11. Det fremgår af hjemmesiden under fane-

bladet Info om haverne, hvad bestyrelsen har fokus på ved havesynet. 

 

f. Mere detaljeret regnskab for vaskeri og bad  

Bestyrelsen vil installere bimålere på elforbruget, så vi kan opdele el-udgifterne til hhv. bad 

og vaskeri. Priserne på vand og el stiger meget. Målet er at opstille et mere detaljeret regn-

skab for vand- og elforbrug, der kan danne grundlag for en evt. regulering af priserne. 

 

g. Nye vandmålere 

Bestyrelsen vil gerne på sigt udskifte medlemmernes vandmålere til en mere moderne 

udgave, der er elektronisk og kan fjernaflæses. På den måde vil medlemmerne slippe for at 

aflæse, og megen administration kan spares. Kenneth oplyste, at priserne på nye 

vandmålere vil stige med 19%. Bestyrelsen kan dog ikke foretage indkøb og installation nu, 

da der ikke er afsat midler hertil i budgettet, og det derfor ikke er godkendt af general-

forsamlingen. 

 

3. Evt. 

Simon orienterede om, at der afholdes et borgermøde 23. maj 2022 vedrørende udvidelse af motor-

ring 3. Da det vedrører CNM, opfordres alle medlemmer af foreningen at deltage. 

 


