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Referat af bestyrelsesmøde 6. juli 2021 i HF Carl Nielsens Minde 

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

Afbud fra:   

Referent:  Simon 

Ordstyrer:  Rafai 

Mødet blev afholdt fysisk. 

 

1. Sager til orientering 

1 a. Orientering fra Formanden 

Rafai, Linda og Gitte var til møde med foreningens administrationsselskab WA i form af vores 

sagsbehandler Henriette og deres ejer Per Beyer. Mødet var positivt, bestyrelsen og WA drøftede 

nogle af de arbejdsgange, som WA har brugt. Derudover har bestyrelsen fået en prisliste over de 

ydelser, som WA leverer.  

Rafai har spurgt Kolonihaveforbundet og foreningens advokat, om de kunne tilbyde eller anbefale 

en dirigent på den kommende generalforsamling. Advokat Birk Schmidt blev anbefalet som diri-

gent, og bestyrelsen vil tage kontakt til ham. 

1 b. Orientering fra kassereren 

Dan har bestilt legepladssyn, som er et lovpligtigt årligt sikkerhedssyn af legepladser.  

Derudover foreslår Dan, at vi generelt laver en ønskeliste til et fremtidigt budget heriblandt: Reno-

vering af grillen, indkøb af nye borde og bænke til foreningen mv. 

Det foreslås, at vi fremadrettet vil afsætte flere penge til foreningsaktiviteter og generelt afholde os 

fra så detaljeret en budgettering. 

Der mangler stadig afklaring på de løbende advokatregninger i forhold til kloakeringssagen.  

1 c. Orientering fra Udvalg  

Havesynsudvalget har lagt et opslag på hjemmesiden, om hvornår og hvordan havesyn vil blive 

gennemført. Vi ser frem til at komme ud og møde haveejerne! 

Fællesarbejde har oplevet manglende fremmøde, hvilket er et større problem. Fællesarbejdsudval-

get har desværre oplevet, at mange ikke melder afbud. Konsekvensen bliver, at der nu vil være 

kontant afregning ved udeblivelse uden gyldig grund. Kirsten foreslår, at vi laver et opsamlingssted 

til større kævler og afbrændingstræ til bl.a. Sankt Hans. 

Renovationsudvalget har holdt møde med foreningens viceværter Poul og Lars. Bobby vil prøve på 

at finde større containere. De snakkede med Poul og Lars omkring at etablere et storskraldsrum, 

som alle vil kunne have adgang til. Poul og Lars mener ikke, at der er plads til et storskraldsrum. 

Rafai foreslår, at vi opsætter overvågningskameraer. Bobby foreslår, at vi sætter det på arbejdsda-

gene for fællesarbejdet.  
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Grundet tilbagevendende problemer med forkert affaldssortering og overfyldte containere, beslut-

tede bestyrelsen, at sortering og oprydning af storskrald og alle containere fremadrettet bliver en 

del af fællesarbejdet.  

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at flere oplever at renovationscontainere står uhen-

sigtsmæssigt.  

 

 

2. Sager til behandling 

2 a. Sommerfesten 7. august 2021  

Simon og Kenneth står for at planlægge festen sammen med Nanna, som ikke kan deltage på da-

gen.  

Børnefest om dagen. 

Voksenfest om aftenen med mad og dans med salg af billetter. Købmanden vil stå for slag af drik-

kevarer. Oplysninger om sommerfesten annonceres på foreningens hjemmeside og Facebook. 

Børne- og voksenbilletter kan købes på kontoret og hos Linda. Tilmelding senest 1. august, hvor 

kokken skal have besked. 

 

2 b. GF 2021 – hvornår og hvordan skal den afholdes? Hvem skal være dirigent 

Generalforsamling 2021 afholdes lørdag 21. august 2021 kl. 10 på Nørre Gymnasium. 

 

2 c. Vejbump – oplæg til mere hensigtsmæssig placering 

Udskudt til næste møde. 

 

2 d. Udskudt forslag om valuarvurdering  

Forslagsstiller har udsat sit forslag til GF 2021 og fremstilling til næste generalforsamling, da han 

ikke kan deltage til generalforsamlingen grundet ferie og ikke kan nå at udarbejde materialet. Hans 

materiale vil danne grundlag for det fremsendte forslag til generalforsamlingen 2022. 

 

2 e. Foreningens regler om drikkeri på fællesarealer 

Bestyrelsen besluttede at udsende et brev til alle haveejere om regler for drikkeri på fællesarealer. 
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2 f. Ny hjemmeside til foreningen 

Nanna har med bistand fra Rune udarbejdet en ny hjemmeside til HF Carl Nielsens Minde, som er 

mere moderne og brugervenlig. Der var enighed om, at den tog sig godt ud, og bestyrelsen vil lan-

cere den snarest muligt. 

 

Næste møde: Tirsdag d. 3. august kl. 19 i bestyrelseslokalet 

 


