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Referat af bestyrelsesmøde 4. maj 2021 i HF Carl Nielsens Minde 

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

Afbud fra: Rafai 

Referent: Simon 

Ordstyrer: Gitte 

Mødet blev afholdt fysisk. 

 

1. Sager til orientering 

1 a. Forløb vedr. kloak i have  

I januar 2021 blev bestyrelsen kontaktet ang. en sag omkring en forkert udført kloak. Sagen hand-
ler bl.a. om, hvad henholdsvis det enkelte medlem og foreningen har ansvar for og skal betale i for-
bindelse med reparation af kloak. Sagen er stadig uafsluttet og forholdsvis principiel, hvorfor besty-
relsen vil drøfte sagen yderligere. Haveejeren får at vide, at sagen stadig er uafsluttet, og at vi for-
venter en afslutning snarest. 

 
 

1 b. Konfliktløsning mellem haveejere – hvordan er det gået? 

Der er verserende konflikter haveejere imellem med klager over støj mv. Nanna og Simon har lagt 
ud med at mægle mellem nogle af parterne. Nabostrider er altid en kedelig affære, og bestyrelsen 
opfordrer til, at haveejerne selv udviser storsind, god tone og respekt overfor hinanden – og så vidt 
muligt selv taler sig til rette.  

Vi fortsætter mæglingsarbejdet. 

1 c. Hvordan er det gået med bestilling af tid til møder på kontoret 

Der er ikke nogen som har bestilt tidsbestilling, men der er nogle stykker som er mødt op mandag 
aften, når der er kontortid. Kontortiden er fortsat hver mandag fra kl. 18:30-20:00. Alle har respek-
teret Corona-forskrifter, og det er gået OK. 

1 d. Ekstraordinær GF 2020  

Debatten er i gang omkring de fremsatte forslag på den digitale generalforsamling. Bestyrelsen be-
sluttede, at formanden og næstformanden i fællesskab vil besvare nogle af de spørgsmål til besty-
relsen, som er fremkommet i debatten. Vi vil gerne gøre haveejerne opmærksomme på, at de an-
befalinger til at stemme ja eller nej til forslagene, er den gamle bestyrelses anbefalinger. 

1 e. Foreningens affaldscontainere – hvad gør vi med manglende sortering? 

Der er store udfordringer med, at affald ikke sorteres korrekt af nogle haveejere. Selv om vi kun er i 

maj måned, har bestyrelsen allerede fået 3 meddelelser fra renovationsfirmaet om, at pap- og me-

talcontainere ikke vil blive tømt, da de er overfyldt og fejlsorteret. Der er også haveejere, der har 
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sat en gammel cykel, en sofa, malerbøtter mv., selv om det ikke er affald, der bliver hentet. Det 

skal på genbrugspladsen, og det må haveejerne selv sørge for. 

Det indebærer ekstra og unødvendigt arbejde for bestyrelsen og viceværter, og det koster forenin-

gen mange penge at få ekstra tømninger. 

Bestyrelsen vil på hjemmesiden understrege vigtigheden af, at vi sorterer affald korrekt og ikke 

overfylder containerne, således at vi får tømt vores affaldscontainere og ikke bliver påført unød-

vendige udgifter.  

 

2. Sager til behandling 

2 a. Velkomst til nye havemedlemmer (jf. bilag 1-3) 

Først vil bestyrelsen vil gerne ønske alle nye haveejere velkomne!  

Linda og Kirsten har brugt den gamle velkomstfolder og lavet en ny til nye medlemmer af forenin-
gen. Når den er trykt, vil bestyrelsen udlevere folderen til nye medlemmer. Derudover vil bestyrel-
sen forsøge sig med at besøge de nye haveejere i deres haver og byde dem velkommen. Der var 
stor ros til initiativet.  

Bestyrelsen havde derefter en snak omkring, at vi vil genindføre præmiehave-konceptet. 
 

Næste møde: Tirsdag 1. juni 2021 kl. 19 i bestyrelseslokalet? 

 


