
H/F Rosen af 1916 

 Kløvermarksvej 601-699, 2300 København S  

Eksternt referat fra bestyrelsesmøde d.10. juni 

Afholdt i Bents have. 

Tilstede: Kirsten, Peter, Claus, Henrik, Bent, Nicolaj og Sine.  

Foreningsarbejde  

Det er nu tilladt at samles op til 50 personer, så det giver derfor mening at opsætte teltet. 

Der bliver indkaldt til ekstraordinært foreningsarbejde søndag den 14 juni. Kl .10. 

Nicolai er tovholder på opgaven. 

Peter fremsender manual til opsætning af telt til Nicolaj. 

Det er derfor også muligt at afholde Sankt Hans.  

Peter har sidste år undersøgt reglerne for afbrænding af bål og fremsender reglerne til 
Claus så vi kan lave opslag. 

Claus bestiller drikkevarer m.m. 

Lågen til Ford skrald er i så elendig forfatning, at det prioriteres at den laves nu. Så derfor 
frigør vi Kenneth til denne opgave, så det bliver lavet med det samme. 

Det skønnes ikke, at vi kan servere mad, så det er hygiejnisk forsvarligt i forhold til de 
gældende retningslinjer. 

Derfor serverer vi i stedet smørrebrød til den kommende generalforsamling. 

Planlægning af generalforsamling 

Vi vælger i år at invitere på en håndmad og en øl eller vand i teltet onsdag d. 12 august 
2020 kl. 17.30 og begynder generalforsamlingen kl. 18.30. 

Claus og Kirsten opdater materialet fra sidst og udsender indkaldelsen. 

Verserende sager 

Henze og Harald skal udpege to nye haver til havepræmie.. 



Vores kegler til afmærkning af containere er blevet stjålet. Vi bruger indtil videre bukke i 
stedet for !  Bent donerer afmærkningstape. 

Vores trækvogne er nedslidte. Vi beder derfor pladsmanden undersøge, hvad der bedst 
kan betale sig. Renovering af eksisterende vogne eller indkøb af nye.  

Nicolai sørger for skilt /opslag. I dette opslag skal der fremgå ̊generelle retningslinjer for, 
hvornår containerne kommer, så ̊ Sine ikke behøver, at lave opslag hver gang der bliver 
bestilt container.  

Det indskærpes også, at pladsen til venstre for lågen er beregnet til af- og pålæsning.  

Afstemning af kasse: 

Kasseren oplyste, at der er ca. 220.000 kr. i kassen.  

Claus har også gjort klar til udsending af havelejeopkrævning den 01/07. 

Kontortider 

Kontoret kan igen holde åbent 1ste og 3die onsdag i hver måned 17-17.30 

17/6 Claus og Nicolai. 

01/07 Henrik og Sine 

15/07 Kirsten og Claus 

05/08 Henrik og Peter 

19/08 Sine og Peter 

Næste møde er den 5 august kl. 17.30 hos Bent. 	

Ref/PF 	

	

 


