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Referat af bestyrelsesmøde 5. april 2022 i HF Carl Nielsens Minde 

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

Afbud fra:     

Referent:    Simon 

Ordstyrer:    Gitte 

 

1. Sager til orientering 

1 a. Formanden fratræder 

Formanden Rafai Atia har besluttet sig for at fratræde. Rafai begrunder sin fratrædelse med, at 

han har mistet motivationen. Han føler, at han bliver svinet til af haveejere, som er uenige med 

ham. Han har haft flere oplevelser med fuckfingre, tilråb og nu en lort i hans indkørsel. Det har væ-

ret dråben. Rafai orienterede om, at han skriftligt ville tilkendegive sine synspunkter og orientere 

medlemmerne om det. 

Bestyrelsen støtter og respekterer formandens beslutning og er vrede og kede af den behandling, 

som formanden har fået. Det er forståeligt og fint, at man ikke er enige om mange af bestyrelsens 

og formandens beslutninger, men det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan stille et forslag til en 

generalforsamling uden at frygte at blive tilsvinet. Det gælder alle i foreningen og ikke kun forman-

den. Bestyrelsens medlemmer bruger deres fritid på bestyrelsesarbejdet. Det er selvfølgelig almin-

delig kendt, at det kan være øretævernes holdeplads, men derfor skal der alligevel være grænser 

for, hvad man skal finde sig i.   

Rafai takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og forlod mødet. 

 

1 b. Nyt fra næstformanden 

Næstformanden, Gitte Korff, træder til som midlertidig formand. 

Formandens fratræden betyder, at vi i henhold til vedtægterne skal indkalde til en ekstraordinær 

generalforsamling, så en ny formand kan vælges. Bestyrelsen  planlægger, at denne bliver afholdt 

samtidig med den allerede planlagte ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal stemmes om 

foreløbigt vedtagne vedtægtsændringer på generalforsamlingen 26. marts 2022. Indkaldelse skal 

ske mindst 8 dage før. 

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 er kasserer. Vi 

mangler dermed 1 bestyrelsesmedlem og en ny formand. 

 

1 c. Nyt fra kassereren 

Dan har modtaget balancen, og bestyrelsen gennemgik de enkelte poster for perioden. 

1 d. Nyt fra udvalg 
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Vandudvalget beretter, at administrationsselskabet har lavet en fejl og kommet til at lægge geby-

rer til den fremtidige aconto-afregning. Haveejerne skal ikke foretage sig noget vedrørende dette, 

da udvalget har skrevet til administrationen og fået ændret det. 

Vandholdet var ude d. 12. marts og kontrollere vandmålere ifm. vores store vandspild i foreningen. 

Udvalget har også haft en dialog med Novafos omkring vores hovedmålere, som skulle udskiftes til 

fjernaflæste målere. Bestyrelsen har bedt Novafos om en kalibrering af hovedmålerne (dvs. en må-

ling af om de måler rigtigt). De 2 store hovedmålere blev ikke skiftet i denne omgang, da Novafos’ 

nye målere var mindre end de eksisterende. Novafos mente, at foreningen skulle bekoste at få la-

vet installationen om. Udvalget har sendt et brev til Novafos om, at det er Novafos, som skal af-

holde udgiften, som det er beskrevet i loven, men har endnu ikke modtaget svar retur. 

 

Byggesagsudvalget har sendt alle af bestyrelsen forhåndsgodkendte byggesager fra februar 

2021 til marts 2022 til Gladsaxe Kommunes tekniske afdeling og afventer svar. Byggesagsudvalget 

mangler dog stadig afklaring af godkendelse for flere byggesager fra 2020-2021 og har genta-

gende gange rykket for det hos Gladsaxe Kommune. 

Fællesarbejde har besluttet, at de medlemmer, som udeblev den første gang før generalforsam-

lingen, får et tilbud om en ny dato for fællesarbejde og undtagelsesvist ikke opkræves en afgift. 

Dette fandt bestyrelsen rimeligt, eftersom bestyrelsen ikke havde sendt en mail til de pågældende, 

men alene orienteret om det på hjemmesiden. Fremadrettet vil udvalget og vandudvalget melde ud 

(sende mail eller brev) til de haveejere som tildeles fællesarbejde uden for sæsonen. 

 

Bestyrelsen talte om, at der tidligere har eksisteret en liste over de arbejder, som fællesarbejde 

skulle fokusere på, malerarbejde, grønne områder mv. Bestyrelsen besluttede, at udvalget laver et 

udkast til en ’ønskeseddel’ til fremtidige arbejde til fællesarbejdet. 

 

2. Sager til behandling 

2 a. Ekstraordinær generalforsamling 

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, vedtægtsændringer og valg til be-

styrelsen) vil generalforsamlingen blive opdelt, så man tager et punkt ad gangen. 

 

2 b. Resultat af generalforsamling 2022 

De vedtagne forslag til ændringer af reglementet bliver lagt op på hjemmesiden sammen med refe-

ratet (dette skal først underskrives af dirigent og bestyrelse, så det tager længere tid). Bestyrelsen 

udarbejder en liste over foreløbigt vedtagne forslag til vedtægtsændringer til den ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

2 c. Nedsættelse af arbejdsgruppe om fælleshus og fællesarealer 
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Generalforsamlingen besluttede, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe og et udvalg: én om 

fælleshuset og forpladsen og ét om fællesarealerne. Der vil blive lagt en tekst op på hjemmesiden, 

og bestyrelsen vil også reklamere lidt på Facebookgrupperne for arbejdet.  

Tanken er, at arbejdsgruppen om fælleshuset skal assisteres af et bestyrelsesmedlem. Udvalget 

for fællesarealerne skal som udgangspunkt køres af haveejerne selv. Bestyrelsen blev enige om 

de opslag på hjemmesiden, der skal annoncere, at medlemmerne kan tilmelde sig inden 30. april 

2022 med en beskrivelse opgaver i hhv. arbejdsgruppe og udvalg: 

Meld dig til arbejdsgruppen – Fremtid for foreningens fælleshus 

Vores fælleshus er ramt af skimmelsvamp og skal derfor renoveres/ rives ned/ bygges op på ny.  

Har du forslag og idéer til fremtiden for vores fælleshus og forpladsen, eller vil du have indflydelse - 

så meld dig til arbejdsgruppen.  

Send en mail til bestyrelsen eller henvend dig på kontoret. Husk at angive dit navn, havenummer 

og arbejdsgruppe. 

Arbejdsgruppens opgaver 

Foreningen har fået en række forslag til, hvad der kan gøres fra rådgivningsfirmaet Gaihede. Ar-

bejdsgruppen skal arbejde videre forslagene og undersøge: 

- Hvad synes medlemmerne, at fælleshuset skal bruges til, ud over kontor? 

- Hvilke fordele og ulemper har de tre forslag om henholdsvis lille eller stor renovering eller bygning 

af nyt hus? 

- Hvad koster det, og hvordan kan det finansieres? 

- Hvilket forslag er det bedste for foreningen? 

Arbejdsgruppen blev nedsat på GF 2022. Arbejdsgruppen skal komme med et forslag med anbefa-

linger, som vi kan tage stilling til på generalforsamlingen i marts 2023. 

Frist for tilmelding er: 30. april 2022. 

 

Meld dig til udvalget – Indretning af foreningens fællesarealer 

Vil du være med til at se på, hvordan foreningens fællesarealer kan forbedres, så meld dig til ud-

valget.  

Send en mail til bestyrelsen eller henvend dig på kontoret. Husk at angive dit navn, havenummer 

og udvalg. 

Udvalgets opgaver 

Udvalget skal komme med forslag til bedre indretning af fællesarealerne, især ved søen.  

Skal vi fx have træningsudstyr, fodboldbane, ny grillplads, nye legeredskaber? Mulighederne er 

mange. 

Kan vi selv forbedre noget i fællesskab, og hvad skal vi købe eller have hjælp til? 
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Udvalget blev nedsat på GF 2022, hvor der blev afsat op til 25.000 kr. til formålet. Udvalget skal 

indstille til bestyrelsen, hvad der skal købes og gøres. 

Frist for tilmelding er: 30. april 2022. 

 

2 d. Hoffmannsagen  

Voldgiftssagen mod Hoffmann kører, og Hoffman (projekteringsfirmaet) har nu udtalt sig i et så-

kaldt svarskrift fra deres advokat. Bestyrelsen afventer svarskrift fra rådgivningsfirmaet Acting. Det 

næste er, at bestyrelsen skal komme med sine bemærkninger til svarskriftet og en proces hos 

voldgiftsdommerne, hvorefter vi vil afvente en afgørelse. Dan vil undersøge, om vi har mulighed for 

at benytte vores forsikring (selv om vi har benytte den en gang tidligere) til at dække nogle af de 

udgifter, som foreningen har til advokatbistand og voldgift. 

 

2 f. Nøgleboks mv. ved akutte vandskader – status 

Vi installerer en nøgleboks til brug ved akutte tilfælde, fx ved vandspild, og der vil blive tilknyttet et 

akut-telefonnummer, som vil fremgå af hjemmesiden. Kenneth køber en nøgleboks og sætter den 

op ved fælleshuset til brug ved akutte vandskader til udkald. 

 

2 g. Møde i Kredsen 21. april 2022 

Gitte og Linda deltager til mødet d. 21. april og sender forslag ind på bestyrelsens vegne inden d. 

7. april, som er fristen. Bestyrelsen vil bl.a. gerne drøfte, om Kolonihaveforbundets vurderingsreg-

ler kan blive mere tidssvarende. 

 

2 h. Vaskeriets økonomi 

Bestyrelsen vil installere en bi-måler til el i servicehuset, så der kan opstilles et regnskab for, hvilke 

udgifter der er til hhv. bad og vaskeri. Dette vil være en hjælp i forhold til at fastsætte prisen frem-

over.  

 

2 i. Forslag til GF 2023 

Udskudt 

 

3.  Evt. 

 

 

Næste ekstra møde: Tirsdag 19. april kl. 19 i bestyrelseslokalet 

 


