
H/F Rosen af 1916 Kløvermarksvej 601-699, 2300 København S  

Eksternt referat fra bestyrelsesmøde d.10.07 kl 18.  

Afholdt i have 621 
Tilstede: Kirsten, Peter, Claus, Bent, Nicolaj, Henrik og Sine.  

Referat fra forrige møde:  

Godkendt.  

Opfølgning på verserende sager:  

Lås ved enghuset skal smørres. Flere medlemmer klager over, at det er svært at låse op. 
Der skal indkøbes flere nøgler og der kan købes en ny til 50 kr.  

Peter har set på skilt til lågen. Et passede skilt koster omkring 1500 kr. Peter prøver at 
finde et mere rimeligt alternativ.  

Vi afventer at Peter får lavet en plan for nedtagning og opsætning af teltet. - Den er på 
vej !  

Henrik skal se på procedure for udlejning af teltet.  

Claus mangler at tage dialogen med John omkring plantning af hæk.  

Der er problemer med lyset i den første lampe efter lågen på havegangen.  

Nikolaj og Sine arbejder videre med projekt engstykket. Det er allerede tegnet op i 
CAD program. Der skal sættes mål på så der kan søges behørig tilladelse.  

Foreningspostkassen skal skrues op igen. Det tager Nikolaj eller Bent sig af.  

Traktoren er blevet lavet og fungerer nu fint ! 
Enghuset er blevet rigtigt fint efter at det er blevet malet, 
Claus går I gang med at rykke dem der endnu ikke har fået betalt haveleje. 
 

Affaldscontainere plastic:  

Disse bliver ikke længere afhentet, da de ikke står på et fast underlag. Sine har talt med 
renovationen, og har fået at vide, at der kan komme grus mellem hjulene og dette gør 



det for besværligt at tømme dem. 
Hvis vi laver et fast underlag med stampet slotsgrus, så er det acceptabelt.  

Bent undersøger hvor vi kan få grus. Nikolaj og Peter arrangere arbejdet med 
pladsmanden. 
Indtil dette er bragt i orden må vi manuelt skubbe containerne ud inden afhentning.  

Havepremie:  

Nikolaj og Hentze har fundet kandidaterne, og sørger for det videre forløb.  

Referater:  

Peter sørger for at der kommer info til beboerne på tavlen  

Claus redegjorde for den øjeblikkelige status. 

Næste møde er den 21 august 17:30 have 621  

Ref./P.F.  

 


