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Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2022 i HF Carl Nielsens Minde 

Til stede:  Bobby (online), Gitte, Kirsten, Kenneth, Dan, Rafai (online), Nanna (online), Linda 

og Simon 

Afbud fra:   

Referent:  Simon 

Ordstyrer:  Rafai 

 

 

1. Sager til orientering 

1 a. Orientering fra Formanden 

Formanden havde intet nyt at berette. 

 

1 b. Orientering fra kassereren 

Dan berettede, at han har en løbende dialog med WA omkring, hvad de forventer af 

bestyrelsen og hvornår – en ”køreplan” for året og regnskabsafslutningen. Dan 

præsenterede restancelisten på 13 restancer og gennemgik den sammen med 

bestyrelsen. 

 

1 c. Orientering fra Udvalg  

Byggesagsudvalget (Simon, Linda og Dan) har holdt møde med Jens Rosling fra 

Gaihede (rådgivende ingeniørfirma), hvor man gennemgik fælleshuset som del 1 af 

den aftale, som foreningen har indgået med Gaihede: 

”Step 1: Gennemgang og foto registrering af ejendom, for prissætning af en 

kommende renovering eller alternativt en ny bygning”. 

Gaihede vil herefter vende tilbage med prissætning af 2 mulige løsninger. I mødet 

aftalte vi med Gaihede, at de vil prissætte de enkelte forbedringer, så det vil være 

muligt for haveejerne nemmere at gennemskue, hvad de enkelte forbedringer vil 

koste. Prissætningen vil ske efter at enten lave en fuld renovering af vores 

eksisterende fælleshus eller bygge nyt i ét plan med samme antal kvadratmeter som 

vores 2 etager udgør nu.  

 

Vandudvalget er i gang med at lave en plan for en kommende nedlukning og 

gennemgang af vores vandforbrug, da der er tegn på, at vi har spild i perioder, og at 

vi derfor bliver nødt til at undersøge vores vandforsyning. Uanset hvad, vil 

bestyrelsen melde mere ud på et senere tidspunkt. 
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. 

 

Havesynsudvalget vil sende Gitte, Simon og Rafai til møde i start februar med vores 
nabo ud mod Gladsaxe Møllevej, da de ønsker et møde omkring skellet (skrænten). 
Det er stadig ikke klart, hvad mødet skal handle om, men vi har taget ejerforeningen 
op på deres tilbud om en gennemgang af de store træer. 

 

2. Sager til behandling 

2 a. Evaluering af den ekstraordinære generalforsamling 

Der var ikke mange som deltog i foreningens ekstraordinære generalforsamling: 37 

personer inklusiv bestyrelsen, derudover 7 fuldmagter. Der var en god debat til trods 

for uenighed, og vi afsluttede efter en times tid. Referatet bliver udarbejdet af WA og 

kommer snarest og vil blive lagt på hjemmesiden. I bestyrelsen aftalte vi, at vi vil lave 

en visuel præsentation i fremtiden, når det angår mere komplekse emner. 

 

2 b. Fiberinternet i haveforeningen 

Nanna vil sammen med Rune, som har hjulpet bestyrelsen i hele processen, lægge et 

spørgeskema på hjemmesiden, hvor vi spørger til, om haveejerne kunne være 

interesserede i at få fiberinternet. Spørgeskemaet vil komme snarest!  

 

Næste møde: Tirsdag 1. februar kl. 19 i bestyrelseslokalet 


