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Referat af bestyrelsesmøde i HF Carl Nielsens Minde 7. juni 2022 kl. 19 

Til stede: Simon, Kenneth, Dan, Linda, Kirsten, Nikolaj og Gitte (referent) 

Afbud fra Bobby og Mette 

 

1. Orienteringssager 

a. Kort orientering fra formanden 

Simon har gennemgået materiale vedrørende den verserende kloaksag, herunder 

svarskrivelser fra firmaerne Actings og Hoffmanns advokater. Materialet er meget 

omfangsrigt, komplekst og visse steder mangelfuldt. Der mangler bl.a. at blive arkiveret 

byggesagsreferater. 

Købmand Allan Nigm har orienteret om 2 tilbud om at overtage erhvervslejemålet af 

foreningens marketenderi. 

 

b. Kort orientering fra kassereren  

Dan har givet besked til WA om, hvem der skal have hvilke bestyrelseshonorar. På næste 

bestyrelsesmøde skal vi gennemgå halvårsregnskabet. 

 

Bestyrelsen gennemgik tilbud om gartnerarbejde (de høje hække mod Bentzonsvej og 

naboer mv.) og tømrerarbejde (pergolaen ved legepladsen samt skur/garage på 

Lupinvej). Vi blev enige om, at vi som hovedregel skal indhente 2-3 tilbud, inden vi 

beslutter os. 

 

c. Kort orientering fra udvalg 

Der er nu generelt et pænt fremmøde til fællesarbejde, og arbejdet forløber efter planen. 

Udeblivelse fra fællesarbejde indebærer påtale og afgift. 

 

d. Status på udvidelse af motorring 3, borgermøde 23. maj 2022 

Ingen fra bestyrelsen havde deltaget i borgermødet. En haveejer, som har deltaget i 

mødet, har orienteret om, at Vejdirektoratet gerne ville tale om støjreduktion, men det er i 

høj grad et spørgsmål om at finde finansieringen af det. Planen er at inddrage nødsporet 

til kørsel i spidsbelastningsperioder. 

  

e. Arbejdsgruppe om fælleshuset og udvalg om fællesarealer (Nikolaj) 

Nikolaj orienterede om, at der er indkaldt til første møde i arbejdsgruppen og udvalget 30. 

juni kl. 18 og kl. 19 hos Nikolaj. Bestyrelsen byder på pizza. På mødet vil man bl.a. drøfte 

arbejdsgruppens og udvalgets opgavebeskrivelser, og hvad næste skridt skal være. 

 

f. Kort orientering om ansvarsområder i bestyrelsen – udsættes til næste bestyrelsesmøde, 

hvor alle deltager. 

 

g. Skt. Hans torsdag 23. juni 

Bestyrelsen gennemgik, hvordan arrangementet bliver gennemført. Simon har udarbejdet 

opslag om Skt. Hans, som han hænger op. Gitte skriver om Skt. Hans festen på 

hjemmesiden.  

 

Sommerfest 13. august 

Bestyrelsen gennemgik, hvordan sommerfesten bliver gennemført. Nikolaj laver salater 

og brød mm. uden beregning. Simon og Kenneth udarbejder budget. Band er booket. 
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Kenneth kontakter slagter mht. kød til grill. Bestyrelsen står for salg af drikkevarer og vil 

stå i baren. Udskænkning slutter 00.30.  

 

Linda laver billetter til sommerfesten. Frist for tilmelding bliver 30. juli. Derefter kan billetter 

købes 1.-5. august kl. 18-19 hos Linda, have 282 på ferskenvej. 

 

h. Behandlingssager 

a. Facebook – skal bestyrelsen overtage administratorrollen – fortsat drøftelse fra sidste 

møde. 

Administrator har lukket Facebook-gruppen Carl Nielsens Minde. Kim Hansen 

administrerer Carls venner, som er den tilbageblevne Facebook-gruppe, der kan benyttes 

af medlemmerne fremadrettet. Bestyrelsen har forespurgt, om navnet evt. kan ændres. 

Bestyrelsen var enige om ikke at overtage Facebook-gruppen, idet bestyrelsen 

kommunikerer via mail og hjemmeside, og kun af og til udsender praktiske oplysninger på 

Facebook.  

WA stiller et system Probo, som vi kan overveje at bruge til kommunikation med 

haveejerne (mail, sms osv. i en lukket gruppe).  

 

b. Forslag til GF 2023  

Bestyrelsen drøftede egne forslag, som kan fremsættes på generalforsamlingen i marts 

2023. 

1) Bestyrelsen vil stille forslag om, at honorar til bestyrelsen skal behandles som særskilt 

punkt.  

2) forslag om forretningsorden vil blive genfremsat  

3) Indkøb af nye vandmålere. Bestyrelsen vil fremsætte budgetforslag på GF 2023. 

Elektroniske vandmålere som kan fjernaflæses, vil give mange fordele både for 

haveejerne og administrationen. Der er indhentet et tilbud, og der skal indhentes 

yderligere. Evt. konsekvensændringer af bestemmelser vedrørende vand i vedtægterne 

skal tjekkes. 

4) Bestyrelsen vil stille forslag om modernisering af Kolonihaveforbundets 

vurderingsregler. 

Per fra Vurderingsudvalget inddrages i dette arbejde.  

 

c. Referat fra IT-support møde 9. maj 2022 

Gitte og Bobby har holdt møde med Rune, som hjælper med bestyrelsen it. Internet, 

telefoni og Dankort automat på kontoret skal moderniseres, og vi skal købe nyt udstyr. 

 

d. Henvendelser vedrørende overtagelse af marketenderi/ erhvervslejemål (bilag 7 og bilag 

8) 

Bestyrelsen har modtaget 2 henvendelser om at overtage erhvervslejemålet. Allan har 

orienteret om, at den ene vil ansøge om at udvide serveringsområdet.  

 

e. Tolk til hørehæmmede på kommende generalforsamlinger – Gladsaxe Kommune kan 

muligvis hjælpe med gratis tolk? Hvad kræver det? 

Kenneth orienterede om, at hørehæmmede selv skal kontakte tolkemyndigheden DNTM 

på telefon 74633686, hvis de har brug for tolk på generalforsamlinger. Det er ikke 

bestyrelsens ansvar og opgave. 

 

f. Tung kørsel på udvalgte veje 

Kenneth har talt med tidligere bestyrelsesmedlemmer om, at visse veje godt kan 
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anvendes til tung kørsel. Kenneth foreslår, at der åbnes op for, at der kan køres med 

tunge køretøjer på udvalgte veje. Forslaget kræver ændring af foreningens reglement 

punkt 10.6. 

Forslaget kræver altså ændring af reglementet og kan stilles på GF 2023. 

 

g. Vejbump mellem de to sidste vejbump på Syrenvej  

Kenneth og Lars sørger for retablering vejbump på Gedebukkehuset og Lupinvej og nyt 

vejbump om muligt på Ferskenvej. De vil også lave en gennemgang af øvrige vejbump. 

 

h. Nyt sted at afholde GF – er der mulighed for at finde noget billigere end Nørre G? 

Bestyrelsen er blevet forslået at benytte andre steder til afholdelse af generalforsamlinger, 

som muligvis kunne være billigere muligheder end Nørre Gymnasium. En mulighed kunne 

være Aulaen på Gladsaxe skole. Det vil Simon undersøge. Drøftes på næste møde. 

 

i. Krav og regler for bestyrelsens registrering af kloakker 

Bestyrelsen vil undersøge, hvilke forpligtelser der er både for haveejere og foreningen i 

forhold til at registrere kloakeringen i CNM.  

Linda har fundet liste over, hvilke haveejere der har indleveret hvilke tegninger til 

kommunen mhp. fremsendelse af tegninger, der måtte mangle. Alle havemapper i 

Rushfiles er opdaterede i datoorden. 

 

j. Plan for havesyn – aftaler om hvornår vi går i gang 

Vi går i gang 1. juli. Linda har udarbejdet plan og holdinddeling.  

 

k. Serviceaftaler i f.t. pumper til spildevand 

Foreningen har 6 pumper. Linda tjekker i Rushfiles og taler med Poul om serviceaftaler. 

 

 

2. Evt. 

Kenneth nævnte problem på Rosenvej ud for have 420 vedrørende et dræn, der løber. Det tjekkes. 

Vandmåler på vaskeri skal monteres, så vi kan udarbejde et separat regnskab for henholdsvis bad og 

vaskeris forbrug af vand og strøm. Jørn fra have 525 installerer elmåler på vaskeri uden beregning for 

arbejdstid, så CNM kun skal betale materialer. 

 


