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

Eksternt referat fra bestyrelsesmøde d.12.06 kl 19.  
Afholdt i have 621 
Tilstede: Kirsten, Peter, Claus, Bent, Nicolaj, Henrik og Sine.  

Referat fra forrige møde:  

Godkendt.  

Opfølgning på verserende sager:  

Udkast til procedure for foreningsarbejde blev gennemgået.  

Der kommer senere en mere detaljeret plan for opsætning og nedtagning af teltet. 
(Peter)  

Vi kan evt. prøve at sætte numre på teltdug, så teltet er lettere at sætte op.  

Vi skal føre en “log bog” over ting bestyrelsen kunne tænke sig bliver udført på 
fællesarbejde, og give den til pladsmanden i god tid, så ̊han kan planlægge.  

De første emner er: 
Der skal ses på strømmen i teltet, der er muligvis et problem.  

Vasken er gået i stykker, der skal købes en ny vandlås m.m., der kan monteres på 
førstkommende fællesarbejde.  

Faskinerne der dræner vasken i teltet er faldet sammen og de skal også ̊ efterses.  

Det gamle udhængsskab på Enghuset skal males og flyttes op til Fort Skrald, så ̊det kan 
bruges uden nøgle til info mellem havelejerne.  

Procedurer for udlejning af telt.  

Foranlediget af, at der havde været problemer ved sidste udlejning af teltet, blev det 
drøftet om noget kunne gøres anderledes. 
Henrik vil derfor lave et udkast til en procedure: Hvor finder man sikringer når strømmen 
er gået osv.  

Hæk ud for John Jarnouws have:  



Det blev besluttet at der skal være en sammenhængende hæk, så ̊ der ikke er 
umiddelbar adgang til foreningen. Claus tager dialogen med John.  

Projekt Engstykket:  

Nikolaj og Sine orienterede. 
Det er vigtigt at alle regler bliver overholdt. Projektudvalget laver derfor en tegning 
over projektet til brug for en ansøgning om byggetilladelse. 
Der laves et nyt prisoverslag over projektet. 
Havetraktoren kan muligvis parkeres bag teltet, og vi skal undersøge om den kan 
opbevares hos servicefirmaet i vinterperioden.  

Kontortider:  

19 juni: Henrik og Claus 
03 juli: Sine og Kirsten 
17 juli: Henrik og Peter 
07 august: Claus og Nikolaj 21 august. Kirsten og Sine 
04 september: Kirsten og Sine 18 september Claus og Peter  

Festudvalget økonomi:  

Claus gav udtryk for at festudvalget bør være selvfinancierende og deltager i næste 
festudvalgsmøde for at videregive sine egne erfaringer som et oplæg til festudvalget.  

Maling af Enghuset:  

Det blev besluttet at sætte Martin på opgaven, da det oprindelige tilbud kun indbefatter 
maling og ikke en forudgående slibning.  

Skilt til indgangslågen:  

Peter finder et par alternativer  

Afstemning af kassen:  

Claus redegjorde for den øjeblikkelige status.  

Ref. P.F.  

 


