
Referat af bestyrelsesmøde 5. oktober 2021 i HF Carl Nielsens Minde 

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

Afbud fra:   

Referent:  Simon 

Ordstyrer:  Rafai 

1. Sager til orientering 

1 a. Orientering fra formanden 

Mødet med banken blev aflyst af banken og udsat til d. 2. november. 

Nanna, Rafai og Gitte har holdt møde med købmanden omkring, at han gerne vil have mulighed 
for at gæster kunne drikke alkoholiske drikke i gården. Da dette vil have karakter af udskænkning, 
oplyste bestyrelsen, at dette ikke kan lade sig gøre. For det første strider det imod købmandens 
erhvervslejekontrakt, der ikke tillader nydelse af alkoholiske drikke i og foran lejemålet, for det an-
det fordi det vil kræve bevilling, som købmanden ikke har, og endelig vil det kræve accept på en 
generalforsamling af, at foreningen således vil få en beværtning. På mødet drøftede man også, 
hvilke dele af gården, som købmanden har råderet over, da kontrakten er lidt uklar på dette punkt. 
Bestyrelsen ville undersøge dette nærmere. Rafai har henvendt sig til advokaten, som har udar-
bejdet kontrakten. 

Rafai, Bobby, Linda, Kirsten og Dan deltog på Kredsens repræsentantskabsmøde d. 16. septem-
ber.  

Rafai havde på kredsmødet kritiseret Kredsen for deres manglende gennemsigtighed, og at det er 
ugennemskueligt, hvad de faktisk laver, f.eks fremgik det, at der kun var afholdt 2 møder. Kreds-
formanden Tom Atkins udtrykte, at de faktisk holdt flere møder end, der var referater fra. De frem-
mødte efterspurgte da Kredsbestyrelsen referater fra disse møder. 

Flere af de fremmødte kolonihaveforeninger i Kredsen udtrykte stor utilfredshed med Kredsens 
arbejde og regnskab. Regnskabet blev efterfølgende stemt ned, da det hverken var revideret eller 
underskrevet og derfor heller ikke gyldigt. 

De fremmødte fra bestyrelsen udtrykte, at det generelt er ugennemskueligt, hvad Kredsen laver ud 
over at gå til møder i Kolonihaveforbundet og behandle præmiehaver. Bestyrelsen var enige om, at 
Kredsen burde bruge flere kræfter på sager af fælles interesse for kolonihaveforeningerne i Kred-
sen, fx dialog med kommunen om deklaration og kloak. 

Regnskabet blev stemt ned med 22 imod og 2 for. Der skal afholdes et nyt møde om regnskabet. 
Dan blev genvalgt som revisorsuppleant til Kredsbestyrelsen. 
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1 b. Orientering fra kassereren 

Kassereren berettede, at der ikke var særligt nyt, og at bogføringen ikke er klar, før bestyrelses-
mødet i november, hvor udkast til budgettet for september også vil være færdigt. 

1 c. Orientering fra udvalgene 

Havesynsudvalget fortalte, at der kun er få tilbage, som ikke har efterlevet deres påtale, hvilket er 
meget positivt – stor ros til haveejerne! 
Bestyrelsen var enige om, at der skal laves en proces for Havesyn og påtaler til næste år, da der 
var flere uforudsete processer.  

Vandudvalget har oplevet stor tilslutning og succes med internet-vandaflæsningerne. Dette vil let-
te administrationen og det efterfølgende arbejde med afregninger. Stor ros til haveejerne! Husk at 
bruge hjemmesiden under fanen ”Vandaflæsning” til at skrive jeres aflæsninger ind. 

Fællesarbejdet oplevede ingen udeblivelser sidst – stor ros til haveejerne!  

Renovationsudvalget udtrykker frustration omkring skraldet, da skraldet ikke tømmes, når de er 
for fyldte. Bestyrelsen overvejer, om haveejerne selv skal op i containerne ved fællesarbejde i ste-
det for at det er udvalget.  

1 d. Evaluering af ekstraordinær GF afholdt 28. september 2021 

Den ekstraordinære generalforsamling tog kun ca. 10 minutter og blev afholdt i godt vejr. Bestyrel-
sen takker for god ro og orden. Referatet er færdigt nu og bliver uploadet på foreningens hjem-
meside sammen med de ændrede vedtægter (2 forslag til vedtægtsændringer blev godkendt).  

2. Sager til behandling 

2 a. Afstemningsreglerne på generalforsamlinger 

Da der på sidste generalforsamling var opstået en uhensigtsmæssig diskussion om afstemnings-
regler, er bestyrelsen enige om, at der skal skabes klarhed om afstemningsreglerne på generalfor-
samlinger fremover. Et medlem af bestyrelsen havde udarbejdet et oplæg hertil. Efter en mindre 
diskussion i bestyrelsen besluttede vi at udskyde punktet, så folk har mulighed for at give det nogle 
flere tanker.  
Hovedsageligt består problemet i, at vi er uenige om, hvilken metode man optæller stemmer ved 
simpelt flertal – da man kan tælle dem der stemmer eller dem som deltager, hvilket giver to forskel-
lige resultater. Det er dårligt beskrevet i vedtægterne og bør under alle omstændigheder præcise-
res. 

2 b. Vilde katte i foreningen - henvendelse fra Kattens Værn 

Kattens Værn har henvendt sig for at få bestyrelsens accept af, at der kan genudsættes ca. 11 kat-
te i foreningen på anbefaling af Kattegruppen.   
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Baggrunden er, at bestyrelsen har modtaget klager over vildkatte fra haveejere. Endvidere har en 
haveejer henvendt sig til Kattens Værn og fået at vide, at Kattens Værn er blevet bedt om ikke at 
komme i foreningen. Det er ikke i orden, da alle haveejere skal kunne henvende sig der, hvis der 
er problemer med katte eller katte, der trænger til omsorg. Bestyrelsen har bedt Kattegruppen om 
at løse problemerne. 

Bestyrelsen besluttede at meddele Kattens Værn, at de gerne må indfange og neutralisere vildkat-
tene og genudsætte de voksne raske katte. 

2 c. Trailer parkeret på fællesarealer og p-pladser  

Bestyrelsen har efter flere kontakter til politiet ikke oplevet, at de forladte trailere fjernes. Dan har 
henvendt sig igen og fået optaget politirapport. Rafai kontakter politiet for at høre, om vi selv kan 
fjerne traileren. 
  

2 d. Bopælskrav ved køb af kolonihave 

Bestyrelsen drøftede lovgivningens krav til købere af kolonihaver. Der stilles bopælskrav til købere 
af en kolonihave. Det betyder, at en køber af en kolonihave enten skal have fast bopæl i Danmark 
på købstidspunktet eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år. Hvis en køber 
ikke opfylder et af de ovenstående krav, kan køber i visse tilfælde opnå dispensation fra reglerne. 
Det kræver dog, at køber har en særlig tilknytning til Danmark eller til den konkrete kolonihave, 
som ønskes erhvervet. Det er Justitsministeriet, der giver dispensation. Kravet gælder både for 
udlændige og danske statsborgere. 

Det fremgår af vedtægterne, at foreningen kun kan optage som medlem personer som medlem, 
hvis de opfylder lovgivningens betingelser for køb af sommerbolig i Danmark.  

Lovhenvisningen til sommerhusloven er forkert, idet krav til køber ikke fremgår af denne lov. I ste-
det skal henvises til lov om erhvervelse af fast ejendom. Bestyrelsen vil stille forslag om præcise-
ring af vedtægterne på dette punkt på næste GF. 
 
Linda fortæller, at det er standard, at man indhenter bopælsattest ved køb. Af bopælsattesten 
fremgår, om folk har fast bopæl i Danmark. 

2 e. Nye toiletter i servicehuset 

Bestyrelsen besluttede, at toiletterne i servicehuset skal udskiftes, da de er slidte og bruger meget 
vand. Gitte foreslår, at vi gennemgår samtlige vvs-installationer for at se, om der er andre installa-
tioner, som bør skiftes. Kenneth har tilbudt at deltage i udskiftningen. Gitte foreslår, at vi også får 
malet i vinterhalvåret. Kenneth vil gå videre med det. 

2 f. Fældning af høje træer på foreningens fællesarealer 

Der er et rum i skellet til naboen bag Ferskenvej, hvor træer og buske vokser meget, og som ikke 
bliver plejet af os eller naboen. Endvidere er der meget høj beplantning på Provst Bentzonsvej. 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, om vi kan afhjælpe det 
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med gartner eller på anden måde. Simon, Linda og Rafai indgår i arbejdsgruppen.  

2 g. GF 2022, afholdes i marts 2022, drøftelse af bestyrelsens egne forslag til GF  

Gitte gennemgik en foreløbig liste med bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter 
og reglement til næste års generalforsamling. Fristen for forslag fra alle medlemmer og bestyrelsen 
er 31. januar. Bestyrelsen har udarbejdet en skabelon for formulering forslag, som vil blive lagt på 
hjemmesiden. 

Kenneth foreslår, at vi udarbejder et forslag til kongressen omkring vurderinger, så vi kan få mere 
tidssvarende priser, så folk ikke taber penge ved et salg, f.eks hvis de har opført et dyrt hus.  

2 h. Tilbud på skimmelsanering af foreningens hus 

Kirsten, Simon og Kenneth har holdt møde med en ekspert i skimmelsvampssanering, som havde 
anbefalet nedrivning af vægge og yderligere prøver i foreningens hus. Dette er nødvendigt for at 
afgøre, om huset kan bevares eller bør rives ned. Kenneth, Bobby, Rafai og Simon melder sig til at 
lave ”destruktive” prøver. 

2 i. Bestyrelsens arbejde med tilslutningspligt til kloak 

Ifølge Gladsaxe Kommunes spildevandsplan skal alle havelodsejere være tilsluttet foreningens 
fælles kloak inden 2025. Kommunen forventer, at bestyrelsen kontrollerer og sikrer, at dette sker. 
Kommunen kan ikke være behjælpelig med kort, indberetninger eller lignende, som kan hjælpe 
bestyrelsen med denne opgave. Bestyrelsen skal derfor finde frem til en fremgangsmåde, hvor vi 
får information fra alle havelodsejere om deres tilslutning til kloakken.  

Simon har undersøgt, om der kunne hentes informationer i LER, som er et landsdækkende regi-
ster over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Simon fortæller, at LER ikke kan 
berette noget umiddelbart.  

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til, hvordan vi 
tjekker medlemmerne kloaktilslutning. Linda fortæller, at Vurderingsudvalget kræver dokumenta-
tion, og at kommunen havde nogle tegninger for enkelte haver – og vi havde desuden nogle selv. 
Nanna foreslår, at vi skriver ud på hjemmesiden, at vi søger kloakeringstegninger.  

Nanna, Simon og Gitte deltager i gruppen. 

2 j. Investeringsplan 2022 og langsigtet investeringsplan samt forslag til budget 2022 

Udskudt til næste møde. 

Næste møde: Tirsdag d. 2. november kl. 19 i bestyrelseslokalet 
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