
H/F Rosen af 1916 

 Kløvermarksvej 601-699, 2300 København S  

Eksternt referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj  

Afholdt i have 649 Sine 
Tilstede: Kirsten, Peter, Claus, Henrik, Bent, Nicolaj og Sine.  

Foreningsarbejde  

Vi læner os op ad Kolonihaveforbundets retningslinjer. 
Vi skal i det omfang, det kan lade sig gøre prøve at holde haveforeningen. Det er enighed 
om, at fokusere pa ̊ de mest nødvendige opgaver. 
Vi laver en hold inddeling, så ̊ vi kan overholde forsamlingsreglerne og retningslinjer.  

Vi indkalder have nr. 601-649. til foreningsarbejde søndag 31/5 2020.  

Foreningsarbejde d. 31.5.20  Antal personer 
Hækkeklipning  6 
Soignering af indgangspartiet. 4 
Festplads- roser klippes. Der skal klippes mindst 1 meter ind ved flaget.  4 
Festpladspladsen luges.  4 
  

 
 
 

Efter den 8 juni ved vi om forsamlingsforbuddet ændre sig. Vi tager så ̊ beslutning om teltet 
kan opsættes. 
I fald det er muligt, vil vi opsætte teltet hurtigst muligt så ̊ det kan være klart til Skt. Hans.  

Vi vil derfor rykke det normale foreningsarbejde der ligger i slutningen af juni til søndag d. 
14. juni 2020 kl. 10.00.  

Sine bestiller container til haveaffald i forbindelse med foreningsarbejdet. 
Nicolaj laver et udkast til opslagstavle, hjemmeside og mail information til havelejerne.  

Kontortider og generalforsamling 
Vi afventer regeringens udmelding omkring forsamlingsregler der kommer 8 juni.	

Foreløbigt fungerer e-mail korrespondance med medlemmerne.  

Generalforsamlingen tager vi også ̊ først beslutning omkring, når vi ved noget mere 
konkret. 	



Fællestoilet 
Lone passer som hidtil toilettet.  

Opgaver som skal løses i kommende tid  

Dennis ser pa ̊ lamperne pa ̊ havegangen.  

Eventuelt 
Trækvognene er i en dårlig forfatning, så ̊ vi skal finde ud af, hvad der bedst kan betale sig. 
En renovering versus indkøb af nye.  

Omkring det opsagte havelod, venter vi med at tage endelig stilling. 
Bestyrelsen kan komme med et forslag til anvendelse i forbindelse med GF. 	

Pladsen til venstre for lågen er beregnet til af- og pålæsning. Den bliver ofte brugt til 
parkering selvom der er parkering forbudt. 	

Nicolaj laver et opslag, hvor vi påpeger dette. 	

I dette opslag vil der også ̊ fremgå ̊ generelle retningslinjer for, hvornår containerne 
kommer, så ̊ Sine ikke behøver at lave opslag hver gang der bliver bestil container. 	

 

 

Næste møde er den 10 juni kl. 17.30 hos Bent. 	

Ref/PF 	

	

 





 

 


