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Referat af bestyrelsesmøde 19. april 2022 i HF Carl Nielsens Minde 

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

Afbud fra:     

Referent:    Simon 

Ordstyrer:    Gitte 

 

1. Sager til orientering 

1 a. Nyt fra formanden/næstformanden 

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 7 bestyrelsesmedlemmer, med Dan som kasserer, 

og Gitte er fungerende formand. Vi mangler dermed 1 bestyrelsesmedlem og en ny formand. 

Bestyrelsen har modtaget svarskrifter fra Hoffmanns og Actings advokater i den verserende 

voldgiftssag omkring kloakprojektet. Bestyrelsen vil gennemgå materialet og komme med evt. 

bemærkninger til foreningens advokat. 

 

1 b. Nyt fra kassereren 

Dan gennemgik restancelisten. I alt 14 haver er i restance og har ikke betalt haveleje til tiden.  

 

1 c. Nyt fra udvalg 

Der er fortsat problemer med overfyldte affaldscontainere.  

Bestyrelsen skal opfordre til, at man ikke overfylder, da det indebærer, at containerne ikke bliver 

tømt (men vi skal stadig betale). Det er en god idé at undersøge, om der skulle være plads i andre 

containere andre steder i foreningen. Kan man ikke komme af med sit affald, kan det evt. kommes 

i restaffaldscontaineren. Intet nyt fra øvrige udvalg. 

 

2. Sager til behandling 

2 a. Ekstraordinær generalforsamling 25. april kl. 18 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 25. april kl. 18.00 på Nørre Gymnasium. Da der 

er 3 forskellige grunde til, at der skal indkaldes (formandsvalg, afstemning om foreløbigt vedtagne 

vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen) vil generalforsamlingen blive opdelt, så man tager ét 

punkt ad gangen. 

Næstformanden byder velkommen til at starte med. 
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2 b. Repræsentantskabsmøde i Kredsen 21. april 

Linda, Kirsten og Gitte tager til Kredsens repræsentantskabsmøde, Bobby tager muligvis med. Dan 

er på valg som revisorsuppleant, men genopstiller ikke. Der er valg til 2 bestyrelsesposter, hvoraf 

én ikke modtager genvalg. Bestyrelsen har stillet 3 forslag, som skal drøftes på mødet om bl.a. 

modernisering af Kolonihaveforbundets vurderingsregler og støj fra motorveje – forslagene kan 

ikke tages med til Kolonihaveforbundets Kongres, da de i givet fald skulle have været vedtaget på 

vores egen generalforsamling forinden. 

Dan har kommentarer til Kredsens årsregnskab, som vi bringer videre til mødet. 

 

2 c. Status på tilmeldinger til arbejdsgruppe om fælleshus og Udvalg om fællesarealer 

Der er p.t. ingen tilmeldinger til arbejdsgruppen om fælleshuset. Vi har fået tre tilbagemeldinger til 

Udvalget om fællesarealer, hvilket er positivt, men vi vil gerne opfordre folk til at sprede budskabet 

og tilmelde sig på mail til faelleshus@hf-cnm.dk! 

Vi vil opfordre folk til at melde sig til udvalget til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

2 d. Fjernelse af vejbump på Lupinvej og ved legepladsen – og retablering 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er blevet fjernet et bump på Lupinvej. 

Bestyrelsen vil sørge for, at det bliver sat op igen. Det er endnu ikke klart, hvem der har fjernet det, 

eller hvor det er blevet af. Derudover var vi blevet gjort opmærksom på et nyt bump, som var 

kommet ved legepladsen, men dette var bare en kabelskjuler og ikke et bump. 

 

2 e. Status på akut telefoner 

Bestyrelsen har sat to nøglebokse op ved fælleshuset til akut brug for håndværkere og særligt 

tilkaldte VVS’ere. Vi har aftalt med Brdr. Fuglsang VVS, at vi kan benytte dem, og man kan 

kontakte dem på 44 68 72 00 – Dette er ikke gratis og koster 3.500 kr. i udkald. 

 

3 a. Evt. 

 

 

Næste ekstra møde: Tirsdag 3. maj kl. 19 i bestyrelseslokalet 
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