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Referat af bestyrelsesmøde 1. februar 2022 i HF Carl Nielsens Minde 

Til stede:  Simon (online), Gitte (online), Kenneth, Dan, Rafai, Nanna (online) og Linda 

Afbud fra:  Kirsten og Bobby 

Referent:  Simon og Gitte 

Ordstyrer:  Rafai 

 

 

1. Sager til orientering 

1 a. Orientering fra Formanden 

Formanden orienterede om, at han fra Nortec (som står for vaskeriet) havde modtaget oplysning 

om, at det vil koste foreningen 32.000 kr. at komme ud af kontrakten. Formanden oplyste, at han 

ville stille forslag om at nedlægge vaskeriet, da det er for dyrt at drive i forhold til, hvor mange der 

bruger det. 

Formanden oplyste, at Simon, Gitte og han lørdag 5. marts 2022 skulle til et møde med ejerfor-

eningen på Gladsaxe Møllevej om det fælles skel. Bestyrelsen ville ved den lejlighed bede om, at 

foreningen beskærer de træer, som grænser op til foreningens ind- og udkørsel. Der har nu for 2. 

gang faldet grene ned på vejen, som har været til fare og spærret for kørsel.  

 

1 b. Orientering fra kassereren 

Kassereren orienterede om WAs køreplan for afslutning af regnskabet for 2021. 

I forbindelse med foreningens lånoptagelse skal de seneste opdaterede vedtægter skal sendes ind 

til kreditforeningen, sammen med oplysninger om sammensætning og personlig legitimation fra 

hvert bestyrelsesmedlem. Senest torsdag skal alle bestyrelsesmedlemmer have udfyldt den nye 

låneoptagelse. Dan og Rafai er tovholdere på opgaven med overgangen til det fastforrentede lån. 

Kassereren gennemgik restancelisten og foreløbigt regnskab for 2021 og budget for 2022. Materia-

let skal udsendes til alle medlemmer, så det kan behandles på generalforsamlingen 26. marts 

2022. 

 

1 c. Orientering fra Udvalg  

Intet nyt. 
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2. Sager til behandling 

2 a. Fiberinternet i haveforeningen 

Nanna vil lægge en tekst ud i morgen med det nye spørgeskema. Bestyrelsen vil bede om en tilba-

gemelding om, hvorvidt der er interesse for at få fibernet i foreningen. 

 

 

Næste møde: Tirsdag 1. marts kl. 19 i bestyrelseslokalet 

 

 


