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HF Carl Nielsens Minde 

Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2022 kl. 19 

 

Til stede Simon, Kenneth, Dan, Nikolaj, Kirsten, Linda, Bobby, Gitte 

Afbud Mette pga. Corona 

 

Referent Gitte 

 

1. Orienteringssager 

 

a. Orientering fra formanden, herunder status på voldgiftssagen 

Simon orienterede om, at der ikke er nyt i voldgiftssagen vedrørende foreningens kloakker.  

 

b. Orientering fra kassereren 

Dan orienterede om, at foreningen har optaget 13 nye medlemmer. Gennemgang af bogfø-

ring udsættes til næste møde, hvor Dan også vil udarbejde en sammenstilling med budget-

tet. 

 

c. Orientering fra udvalg og arbejdsgruppe 

Vandudvalget 

Aflæsning af vandmålere, opgørelse af forbrug og opkrævning er færdig. Nogle få havemed-

lemmer har ikke været opmærksomme på den nye aflæsningsfrist, som er 1. september jf. 

vedtægterne § 17.6. Når medlemmer ikke aflæser vandmåleren rettidigt, skal de opkræves 

et gebyr på mindst 1.500 kr., jf. vedtægterne § 17.7.  

Da fristen var ny, har bestyrelsen i år valgt at gøre en undtagelse og forlænget fristen til 1. 

oktober, før der bliver opkrævet et gebyr. Begrundelsen er, at målet er ikke er at straffe for-

eningens medlemmer eller skrabe penge ind. Næste år bliver der ikke nogen yderligere for-

længelse af perioden. 

 

Lukning af vandet 12. november 2022 

Vandudvalget og bestyrelsen lukker for vandet 12. november 2022 for at tjekke evt. lækager 

i vandinstallationerne. Samme dag tager Vandholdet stikprøve af vandmålerne i ca. 100 ha-

ver, jf. vedtægterne § 17.9. Kenneth orienterede om, at dræn er blevet gennemset med ka-

mera.  

 

Arbejdsgruppen om fælleshusets fremtid og udvalget om fællesarealerne 

Nikolaj orienterede om, at både arbejdsgruppe og udvalg har holdt møde. Der har været et 

pænt fremmøde og mange visioner, som vil blive fremlagt som forslag på generalforsamlin-

gen i marts 2023. Bestyrelsen besluttede at imødekomme forslaget om at sætte initiativer 

om istandsættelse af arealer omkring søen og legeplads, herunder evt. fældning af birke-

træer i bero og afvente forslagene. 

 

Renovation 

Kommunen har orienteret bestyrelsen om, at en papcontainer ved motorvejen ikke var ble-

vet tømt pga. parkeret bil, der spærrede for tømning. Fotodokumentation var vedlagt, men 

bestyrelsen har ikke kunnet finde frem til bilens ejer. Bestyrelsen besluttede, at pladsen ved 
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papcontainer ved motorvejen tegnes op med kryds, da det ikke er en parkeringsplads, men 

forbudt at parkere. 

 

Fællesarbejde 

Linda og Kirsten har udarbejdet liste over fællesarbejdet i 2023. Listen er klar til udsendelse 

sammen med øvrigt materiale til generalforsamlingen i 2023. 

 

Byggesager  

Intet at bemærke. 

 

 

2. Behandlingssager 

 

a. Sæsonslutning 29. oktober 2022 

Sæsonen slutter 29. oktober 2022. Det indebærer bl.a.: 

- at fælles toiletter og servicehuse låses af.  

- at afhentning af affald begrænses til et minimum. Containere flyttes/ låses af. Der kan 

alene afleveres restaffald på p-pladsen ved indgangen. Affaldsbeholdere på vejene i forenin-

gen tømmes ikke. 

- at der ikke er kontortid i vintersæsonen. Havemedlemmer kan i hele vintersæson kontakte 

bestyrelsen på mail, og et møde kan evt. arrangeres efter behov. 

Der var enighed om, at servicehusene opvarmes til et minimum for at spare på el. 

 

b. Sommerfest 13. august 2022 – regnskab 

Sommerfesten blev afholdt med en nettoudgift på ca. 18.500 kr., hvilket er ca. 10.000 kr. 

mindre end budgetteret. 

Sommerfest næste år holdes 12. august 2023. 

 

c. Gennemgang af legepladseftersyn 

Dan gennemgik den årlige tilsynsrapport vedrørende legepladsen. Et gennemgående tema 

var, at underlaget er for hårdt, fx ved nedkørsel fra rutschebanen. Dette kan udbedres ved 

gennemgravning og rivning. Bestyrelsen var enige om at undersøge, hvad et gummiunder-

lag på legepladsen koster og evt. Fremkomme med et budgetforslag herom på den kom-

mende generalforsamling. Dan undersøger.  

Bestyrelsen sender rapporten til viceværterne Poul og Lars med henblik på at få en tilbage-

melding om, hvor mange af påtalerne de kan udbedre. 

 

d. Forretningsorden for bestyrelsen 

Udkast til ny forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt. Forretningsordenen er udarbej-

det jf. vedtægterne § 8.5 og supplerer vedtægternes bestemmelser om bestyrelsens virke. 

Forretningsordenen vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

e. Påkrav efter havesyn  

Bestyrelsen har gennemført havesyn, som skal forebygge dårligt vedligehold af haverne, jf. 

vedtægterne § 8.11. Der var i alt 9 haver, som ikke har bragt forsømmelserne i orden, trods 

bestyrelsens skriftlige påtaler. De 9 haver er pålagt en afgift.  

Bestyrelsen konstaterede, at der var en del gengangere af haver, som gennem mange år 

gentagne gange havde fået påtaler for dårlig vedligeholdelse. Det var frustrerende, at der 
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således opstod såkaldte ”spøgelseshaver”, som henstod som vildnis til gene for naboer og 

med risiko for at rotter og lignende flyttede ind.  

 

Bestyrelsen overvejer derfor at fremsætte et forslag til GF 2023 om, at ved gentagne påtaler, 

kan foreningen få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan 

fastslå, om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt og sætte en gartner til at vedligeholde haven. 

Både konsulentrapport og gartner skal i givet fald betales af havemedlemmet, med mindre 

haven vurderes tilstrækkeligt vedligeholdt. Forslaget er inspireret af Kolonihaveforbundets 

bestemmelser om vedligehold af haven. 

 

f. Referat af Kolonihaveforbundets kongres 9.-10. september 2022 

Gitte fra bestyrelsen og Per fra Vurderingsudvalget havde deltaget i kongressen. På kon-

gressen blev Karsten Kehlet valgt som ny formand for Kolonihaveforbundet. Forbundet har 

endvidere fået ny sekretariatsleder. 

Gitte orienterede om, at indholdsmæssigt var kongressen afviklet med den sædvanlige 

dagsorden - regnskab, budget den afgående formands beretning og en stor mængde forslag 

til ændringer af vedtægt, vurderingsregler mv. Ingen punkter på dagsorden havde handlet 

om, hvad forbundet skal beskæftige sig med frem til næste kongres i 2024 - mål, strategi, 

visioner var fraværende. Gitte havde på talerstolen efterlyst mindre tvang i medlemskabet af 

forbundet, mere tidssvarende vurderingsregler, styrket grøn profil, øget inddragelse af 

kredse og medlemmer i beslutningerne, bl.a. om den nye kolonihavelov mv. Fremsatte for-

slag om at fjerne tinglyste bestemmelser om, at kolonihaver skal være medlem af Koloniha-

veforbundet, blev ikke vedtaget.  

I forhold til vurderingsreglerne, blev det heller ikke vedtaget, at nedskrivningsprocenten æn-

dres fra 2% til 1%. I stedet blev hovedbestyrelsen pålagt at undersøge nærmere, hvilke pris-

indeks der kunne bruges og vende tilbage. 

 

g. Tilbud fra tømrer på reparation af servicehuset og pergola  

Kenneth har indhentet et tilbud og afventer tilbud på reparation af skur på Lupinvej. 

 

h. Tilbud fra gartner på fældning af birketræer plantning af frugttræer 

Nikolaj har indhentet tilbud fra gartner på fældning af træerne og plantning af 2 æbletræer 

og 2 pæretræer i stedet. Et havemedlem har gjort bestyrelsen opmærksom på, at birketræ-

erne ved søen også har haft til formål at opsuge vand fra undergrunden. Bestyrelsen beslut-

tede at udskyde projektet, indtil udvalget om fællesarealerne havde fremsat sine forslag. 

 

i. Tilbud på vejsyn i f.m. asfaltering  

Bestyrelsen har indhentet et tilbud på vejsyn i forbindelse med asfaltering. Vejsyn udgør en 

tilstandsrapport over asfalten på foreningens veje, projektering og forslag til prioritering og 

anvisning på, hvordan asfaltering kan foregå.  

Bestyrelsen vil bestille rapporten og var enige om at sigte på en model med etapevis asfalte-

ring. På den måde kunne man håbe på fald i priserne på sigt og sikre mindre gene for kørsel 

på vejene. Den tidligere rapport om afvanding af veje skal nyttiggøres i arbejdet.  

 

j. Fotos af bestyrelsens medlemmer på hjemmesiden  

Bestyrelsen var enige om, at det er frivilligt, om man vil have sit foto på hjemmesiden. 
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k. Flytning af bestyrelsesmødet i november  

Bestyrelsesmødet flyttes fra 1. til 8. november. 

 

3. Evt. 

 

Linda og Kirsten er ved at udarbejde et oplæg med kriterier for, hvordan vi igen kan tage del i Koloni-

haveforbundets ordning med præmiehaver. Forbundet uddeler årligt 800 præmier. Der er tre typer 

havepræmier: den miljøvenlige have, den børnevenlige have og konsulentens præmie.  


