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Referat af bestyrelsesmøde 28. februar 2023 i HF Carl Nielsens Minde  

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

Afbud fra: Kirsten 

Referent: Gitte 

1. Orienteringssager 

 

a. Orientering fra formanden 

Simon orienterede om, at foreningens advokat Michael Stæhr havde bedt om oplysninger til 

brug for den verserende voldgiftssag mod Hoffman og Acting, som har stået for foreningens 

kloakeringsprojekt. Hoffmann og Acting har bl.a. stillet spørgsmål angående foreningens do-

kumenterede tab som følge af bl.a. forkert hældning på kloakrørene, og de har henvist til 

aftaler med tidligere bestyrelsesmedlemmer. Vores advokat bad os om at kontakte tidligere 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

b. Orientering fra kassereren  

Camilla har gennemgået årsregnskab for 2022, som også skal præsenteres på generalfor-

samlingen (GF) 28. marts 2023. 

 

c. Orientering fra udvalg og arbejdsgruppe 

Vurderingsudvalget er så småt startet op. Fra 1. marts 2023 stiger priserne, men der er tale 

om mindre stigninger. Der er årligt erfa-møde i Kredsen 2. marts og 16. marts. Alle CNMs 

vurderingsfolk stiller op igen på GF. 

 

Renovation – Bobby oplyste, at genbrugspladsen i Gladsaxe lukkes. Medlemmerne kan 

køre til genbrugspladser i Herlev, Gentofte og Lyngby.  

 

Kenneth orienterede om, at renovering af hegn på Lupinvej mv.  er godt i gang. 

 

Nikolaj orienterede om arbejdet i Udvalget om forbedring af fællesarealer og Arbejdsgruppen 

om fremtiden for fælleshuset. Både udvalg og arbejdsgruppe skulle aflevere forslag, som 

medlemmerne kunne tage stilling til på GF 2023.  

Arbejdet var ikke gået, som man kunne have ønsket. Det var startet fint med stor energi og 

kreative løsninger, men i perioden op til at forslag skulle udarbejdes og afleveres, var med-

lemmerne ikke kommet til møderne. Nikolaj tog på sig, at både mødeindkaldelser og infor-

mation kunne have været bedre. Der var ingen medlemmer, der var mødt op til møder i den 

sidste måned, og der var derfor ikke stillet forslag vedrørende fællesarealerne. Bestyrelsen 

besluttede at nedsætte udvalget på ny med et klarere formål og ramme og afleveringsfrist 

ved sæsonens slutning. Udvalget skal også undersøge muligheder for at søge fondsmidler 

bl.a. fra Nordeafonden. Der var forslag om en idédag 1. april 2023, hvor alle indbydes til at 

deltage og komme med forslag. 

Arbejdsgruppen om fælleshusets fremtid er kommet med et forslag til GF om renovering af 

fælleshuset. Der skulle også have været et anden forslag fra arbejdsgruppen om nedrivning 

og bygning af nyt fælleshus, men dette er ikke udarbejdet - dette var ikke stillet. 
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Bestyrelsen drøftede, hvordan man fremover kunne involvere medlemmer i projekter og op-

gaver og samtidig sikre, at projekterne ikke strander.  

 

d. Linda orienterede om, at der er velkomstmøde for nye medlemmer af foreningen 6. marts. 

 

Tina fra rengøringsfirmaet Sieverts Cleaning var på besøg for at hilse på.  

 

 

2. Behandlingssager 

a. Gennemgang af udkast til årsregnskab 2022 og revisors bemærkninger 

Bestyrelsen gennemgik materialet og fandt fejl og mangler, som skal rettes. 

 

b. Budget 2023 (bilag 1) 

Bestyrelsen gennemgik budgettet for 2023 og drøftede, hvilke investeringer vi ville stille for-

slag om på GF (elektroniske vandmålere, asfaltering, fælleshus, fællesarealer), og hvordan 

de kan finansieres, herunder mulig brug af opsparing, stigning i haveleje eller låntagning. 

Bestyrelsen drøftede også størrelse af administrationsbidrag, gebyrer og afgifter mv., der 

skal fastsættes af GF – de fleste foreslås uændrede. 

 

c. Materiale til GF, som skal udsendes til medlemmerne (bilag 1) 

Bestyrelsen gennemgik materiale til GF, som skal udsendes til medlemmerne, bl.a. dagsor-

den, valg, regnskab, budget, indkomne forslag mv. 

Bestyrelsen konstaterede, at en del medlemmer har benyttet den skabelon for forslag til GF, 

som bestyrelsen har udarbejdet. Der er dog fortsat er en række forslag, som ikke er i skabe-

lon. Endvidere er nogle forslag så kortfattede og ubegrundede, at de kan være svære at for-

stå. Det indebærer ekstra arbejde for bestyrelsen at kontakte medlemmerne for en uddyb-

ning og at sætte dem ind i skabelonen. 

 

d. Afvikling af GF 28. marts 2023 

Bestyrelsen har aftalt med advokat Knud Erik Kofoed, at han kan vælges som dirigent. Det 

er den samme som sidste år. Henriette Lyngby fra WA tager referat. 

Nikolaj oplyste, at han ikke genopstiller som medlem af bestyrelsen. Der kan således væl-

ges et nyt medlem af bestyrelsen. 

 

e. Sæsonstart 2023 

Renovation for sæson 2023 er bestilt, og der starter nyt rengøringsfirma. 

 

f. Ansvarsområder i bestyrelsen (udskydes efter GF) 

 

g. Regler om solceller og opsætning (bilag 3) 

Bestyrelsen oplever en stigende interesse fra medlemmerne for at etablere solceller på 

huse. Det må man gerne i henhold til deklarationen fra kommunen ”§ 11: Solceller skal være 

forsvarligt anbragt på bygningen”.  

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det fx ikke er alle tage, der kan bære et solcelleanlæg, 

og at det ikke i alle tilfælde kan betale sig, så det er en god idé at konsultere fagfolk, inden 

man går i gang. Ifølge almindelige regler bør man kontakte sin kommune, inden man køber 

et solcelleanlæg. Gladsaxe kommune har i flere tilfælde henvist til foreningens bestyrelse, 
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som så skal høres. Man må godt montere et solcelleanlæg selv – såkaldte plug and play an-

læg – men tilslutning til el-installation skal altid udføres af en autoriseret el-installatør, og det 

samme gælder tilslutning til el-nettet.  


