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HF Carl Nielsens Minde 
Referat af bestyrelsesmøde 8. november 2022 kl. 19 
 

Til stede: Simon, Kenneth, Kirsten, Nikolaj, Mette, Bobby og Gitte 

Afbud fra: Linda 

Ikke til stede: Dan 

1. Orienteringssager 
a. Orientering fra formanden, herunder julemøde i kredsen  

Simon orienterede om, at Kolonihaveforbundets lokalkreds havde indbudt til julemøde. Linda 
deltager fra bestyrelsen. 
 

b. Orientering fra kassereren 
Der var ingen orientering fra kassereren. 
 

c. Orientering fra udvalg og arbejdsgruppe 
Vandudvalget – Der blev lørdag 12. november 2022 lukket vandet. Vandinstallationerne 
tjekkes, og uaflæste vandmålere aflæses og plomberes af vandholdet. 
Renovation - containere er afhentet eller låst af. I vintersæsonen kan medlemmerne kun af-
levere affald i de uaflukkede containere på forpladsen.  
Arbejdsgruppe om fælleshusets fremtid og udvalget om bedre indretning af fællesarealer -
Nikolaj orienterede om, at arbejdsgruppe og udvalg er ved at udarbejde forslag om fælles-
husets fremtid og forslag til bedre indretning af fællesarealerne. Forslagene bliver afleveret 
til bestyrelsen inden 31. januar 2023 med henblik på, at medlemmerne kan tage stilling til 
dem på generalforsamlingen i marts 2023.  

Byggesagsudvalget 
Kirsten orienterede om, at udvalget p.t. er i bund med alle sagerne. Kirsten tager på en læn-
gere rejse i vinterhalvåret, men deltager i bestyrelsens og byggesagsudvalgets arbejde på 
distancen. 
 

 

2. Behandlingssager 
a. Resultat af lodtrækning om køb af have 435 

Bestyrelsen står for salget af have 435. Da foreningen ikke fører venteliste over potentielle 
købere, er der gennemført en lodtrækning, hvor alle haver kunne indstille en mulig køber. 
Lodtrækningen er gennemført, og nr. 2 i lodtrækningen er køber (nr. 1 sprang fra). 

 
b. Resultat af afstemning om fibernet i foreningen 

Resultatet af afstemningen fremgår af hjemmesiden. Resultatet var, at 240 havde stemt 
(svarende til en svarprocent på ca. 46 %). Af disse var 77 % interesserede i at få nedgravet 
fibernet til egen kolonihave, mens 23 % ikke var interesserede. Flere havde haft spørgsmål 
til, hvordan gravearbejdet i givet ville blive udført, og om det ville spærre eller ødelægge ve-
jene. Bestyrelsen vil undersøge nærmere, om gravearbejdet vil blive udført ved at skyde 
ledningerne eller ved egentlig gravearbejde. 
Resultatet er alene en indikator på, om medlemmerne ønsker fiberinternet. Svarene har ikke 
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været bindende, og hvis fibernet skal laves i foreningen skal alle medlemmer tilmelde sig på 
ny. Det vil fremgå af et eventuelt forslag til en kommende generalforsamling. 
 

c. Opfølgning på rapport om legepladseftersyn 
Bestyrelsen arbejder videre med at følge op på eftersynsrapporten, så legepladsen er klar til 
sæsonstart.  

 
d. Genforhandling af foreningens vaskerikontrakt  

Bestyrelsen gennemgik udkast til brev til Nortec System, som har en 10-årig kontrakt med 
foreningen om vaskeriet. Nortec stiller maskiner og udstyr til rådighed, servicerer og vedlige-
holder udstyret mv., mens foreningen afholder udgifter til el og vand. Bestyrelsen besluttede 
at sende brevet. Formålet er, om muligt, at få genforhandlet kontrakten og afregningen af 
priser og indtægter, så foreningen kan få de stigende udgifter til vand og især el dækket, 
uden at prisen for at vaske skal sættes alt for meget op. Kontrakten blev indgået af en tidli-
gere bestyrelse i 2018, hvor man ikke har kunnet fastsætte kontraktvilkår og en indtægtsfor-
deling, der tager højde for den situation med stigende el-priser, som vi er i lige nu.  

 
e. Tilbud på tømmerarbejde   

Bestyrelsen har indhentet en række tilbud på tømmerarbejde, bl.a. reparation af diverse sku-
re, pergola ved søen mv. Bestyrelsen var enige om at afvente med at få alt arbejdet udført, 
idet man ville afvente forslag fra udvalget om bedre indretning af fællesarealer mv. Bestyrel-
sen besluttede dog at få istandsat skuret på Lupinvej.  
 

f. Tilbud på rengøring  
Bestyrelsen gennemgik indkomne tilbud på rengøring af servicehuse, kontor mv, i forenin-
gen. Punktet behandles igen på næste møde. 
 

g. Energibesparende foranstaltninger i CNM - hvad gør vi, og kan vi gøre mere? 
Bestyrelsen gennemgik indkomne tilbud på opsætning af varmepumpe i fælleshusets stue-
etage. Formålet er at spare udgifter til opvarmning af lokalerne, hvilket er nødvendigt for at 
undgå yderligere skimmelsvamp i bygningen. Varmepumpen kan om nødvendigt flyttes til en 
anden af foreningens bygninger, hvis det skulle blive nødvendigt. 
Bestyrelsen besluttede at acceptere det bedste og billigste tilbud.  
Foreningen har generelt opsat LED-pærer, og temperaturen er sat lav i servicehus. 
 

h. Tilbud på vejsyn  

Bestyrelsen besluttede at acceptere det indhentede tilbud fra Hartvig Consult på en tilstands-
rapport for asfaltering af foreningens veje. Afvandingsplanen skal tænkes ind i arbejdet. Ar-
bejdet sættes i gang. Rapporten skal bruges til prioritering og overblik i forhold til den kom-
mende asfaltering af foreningens veje. 
 

i. Ekstraordinær generalforsamling 
Der afholdes ekstraordinær GF 7. december 2022 kl. 16:45-18:45 på Grønnemoseskolen, 
idet der skal vælges ny kasserer. 
Foreningens kasserer igennem mange år Dan Pilegaard er stille sovet ind efter nogen tids 
sygdom. Dan har til det sidste passet sit arbejde som kasserer, selv om han allerede på den 

seneste generalforsamling meddelte, at han ikke ville stille op igen, og foreningen skulle fin-
de en ny kasserer. Bestyrelsen sender varme hilsener til de efterladte og takker Dan for et 
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rigtigt godt samarbejde og en stor indsats gennem mange år. Medlemmer af bestyrelsen del-
tager i begravelsen, hvor der vil være blomsterhilsen fra både forening og bestyrelse. 
 

j. Generalforsamling marts 2023 
Bestyrelsen drøftede mulige datoer for generalforsamling i marts 2023. Bestyrelsen satser 
på at afholde GF på en lørdag formiddag og vil som noget nyt servere kaffe og morgenbrød 

til de fremmødte. 
Bestyrelsen gennemgik første udkast til bestyrelsens forslag på GF 2023. 
 

k. Havepræmier – oplæg fra Kirsten og Linda 
Punktet udsat til næste møde. 
 

l. Regler om registrering af kloakker i haverne – oplæg ved Mette og Linda 
Punktet udsat til næste møde. 
 


