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Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2023 i HF Carl Nielsens Minde  

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

Afbud: Bobby, Kirsten 

Referent: Gitte 

1. Orienteringssager 

 

a. Orientering fra formanden 

Simon orienterede om, at han venter barn i marts. 

 

b. Orientering fra kassereren 

Camilla orienterede om, at hun fremover vil foretage en kvartalsvis opfølgning. Bestyrelsen 

holder et særligt økonomimøde 28. februar 2023, hvor vi vil gennemgå regnskab 2022 og bud-

get 2023, kommende investeringer, forslag til administrationsbidrag, gebyrer og afgifter mv, 

som skal fastsættes på generalforsamlingen. 

På baggrund af en gennemgang af regnskabet for 2022 havde Camilla bl.a. hæftet sig ved, at 

servicehuset med vaskeri og bad gav underskud. Gitte oplyste, at bestyrelsen havde rykket for 

svar fra Nortec, som driver vaskeriet, vedrørende genforhandling af kontrakten. Problemet er, 

at kontraktens afregningsmodel ikke sikrer, at foreningen kan få dækket stigende udgifter til el 

og vand. 

Gitte spurgte til den offentlige ejendomsvurdering. Vurderingen af foreningens ejendom har 

uændret været på 36 mio. kr. i mange år.  

 

c. Orientering fra udvalg og arbejdsgruppe 

Mette og Linda orienterede om, at vi ikke har fået svar fra kommunen med hensyn til, hvilke 

regler der gælder for kolonihaver for registrering af kloakering. 

 

Nikolaj orienterede om, at der kommer forslag til generalforsamlingen i marts 2023 både fra 

arbejdsgruppen om fælleshusets fremtid og fra udvalget om foreningens fællesarealer. Ar-

bejdsgruppen om fælleshuset skal mødes hver tirsdag – der var dog ikke mødt nogen op 

samme dag.  

Vi vil ansøge Nordeafonden om midler til udvikling af fællesarealerne. Fristen er 22. februar 

2023. Ansøgningen vil omhandle området ved søen.  

 

Gitte orienterede om, at hun af Kolonihaveforbundet var blevet opfordret til og havde sagt ja til 

at blive medlem af forbundets arbejdsgruppe om andelshaver. Formålet med udvalget er at 

behandle de problemstillinger, som er særskilte for andelshaver. Andelshaveforeningerne om-

fatter omkring 6 % af forbundets haveforeninger med ca. 7 % af Kolonihaveforbundets med-

lemmer. I og med, at de selv ejer deres jord, har de en række problemstillinger, som er ander-

ledes end majoritetens 93 % lejehaver, og der er en risiko for, at disse problemstillinger for-

svinder i mængden. Udvalgets opgaver er bl.a. at anvise forretningsgange, så det sikres, at 

andelshavers evt. særlige behov indgår på lige fod med lejehavers behov i forbundets arbejde 

med offentlige myndigheder og kortlægge problemstillinger og udfordringer, der er særlige for 

andelshaveforeninger.  

Gitte ville i udvalget især arbejde for at ændre forbundets vurderingsregler, så de bliver mere 

retvisende og fordelagtige. 
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2. Behandlingssager 

 

a. Generalforsamling 28. marts 2023 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 18:00 på Nørre Gymnasium. Hen-

riette fra WA er referent.  

Bestyrelsen havde udsendt en opfordring til medlemmerne om at stille med en dirigent. Da 

der ikke var modtaget nogle forslag, drøftede vi forskellige forslag til dirigent.  

Bestyrelsen gennemgik indkomne forslag fra medlemmerne. Vi vil gå i dialog med de med-

lemmer, som har stillet forslag, der ikke kan lade sig gøre på grund af regler el.lign. og de 

medlemmer, som har stillet enslydende forslag.  

Bestyrelsens forslag blev gennemgået. 

Disposition for bestyrelsens beretning blev gennemgået. Alle bidrager med tekst om deres 

ansvarsområde. 

 

b. Ansvarsområder i bestyrelsen ny fordeling og gennemgang (bilag 5) 

Vi gennemgik bestyrelsens ansvarsområder.  

 

 

c. Modtaget tilbud på nye fjernaflæselige vandmålere (bilag 6 og 7) 

Bestyrelsen gennemgik to tilbud på nye fjernaflæselige vandmålere.  

 

d. Tilbud hegn Provst Bentzonsvej og låge 

Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbud og igangsætte istandsættelse af hegn og låge ud 

mod Provst Bentzonsvej.  

 

e. Genforhandling af foreningens vaskerikontrakt v/ Gitte 

Vi har endnu ikke fået svar fra Nortec, som driver vaskeriet. 

 

f. Varmepumpe i fælleshus 

Varmepumpe i fælleshus er installeret og kører fint. Det forventes, at udgifterne til opvarm-

ning af fælleshuset vil falde – opvarmning er nødvendig for at undgå yderligere skimmel-

svamp. 

 

g. Rapport om tilstand på foreningens asfaltveje v/ Bobby 

Rådgiveren har gennemgået vejene, og vi afventer nu en anbefalet rækkefølge og prisesti-

mat, så vi kan opstarte asfalteringen i 2023. Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at lave 

asfalteringen i etaper, således at det laves over flere år uden for sæsonen og skaber så lidt 

besvær for haveejerne som muligt.  

Rådgiveren havde aflyst fremmøde på mødet og indbydes derfor til næste møde i stedet.  

 

h. Havepræmier v/ Kirsten 

Punktet udskydes til kommende møde. 

 

i. Regler om registrering af kloakker i haverne v/ Mette og Linda 

Vi har endnu ikke fået svar fra Gladsaxe Kommune ang. lovliggørelsen af kloakker i havefor-

eningerne i Gladsaxe Kommune. 

 

j. Rengøring  

Vi har indgået kontrakt med rengøringsfirmaet Sieverts Cleaning, som starter ved sæson-

start 2023. 
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k. Pris på nøgler stiger 

Linda oplyste, at prisen på nøgler er steget fra 200 kr. til 300 kr., hvorfor det er prisen, som 

medlemmerne skal betale fremover. 

 


