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Bestyrelsesmøde i HF Rosen d. 5/2-20 Kl. 
18.00 hos Bent, Sixtusvej  

Tilstede: Signe, Claus, Henrik, Bent, Nikolaj, Kirsten og Peter. Afbud:  

Forberedelse til general forsamling HF Rosen:  

GF er fastlagt til Torsdag den 19.marts 18.30  

Kirstens udkast til beretning blev gennemgået og godkendt.  

Claus gennemgik regnskabet. 
Overskuddet er ca. 33.000kr. 
Vandregning var læst forkert af forrige år. Så̊ der er betalt for meget i aconto for 
mange havers vedkommende. 
Foreningen får 7-8.000 kr. tilbage fra Hofor, fordi der er læst forkert af. 
Vi har ca. 10.000 kr. mindre end der er budgetteret !  

- Kommende opgaver-hvem gør hvad i forbindelse med GF  

o Claus og Kirsten sender indkaldelse og materiale ud fra foreningens e- mail 
adresse -samt brev til de få havelejere der ikke har e-mail:  

§ Bestyrelsens forslag 
§ Regnskab 
§ Dagsorden 
§ Årets foreningsarbejde 2020  

o Claus og Peter laver forslag til ændring af ordensreglementet så det er tilladt at 
slå̊ græs osv. på søndage mellem 10-14, hvor der er foreningsarbejde.  

o Peter og Claus ser på vedtægterne og evt. forslag til at spørge GF om stigning på 
bøde for at udeblive fra pligtarbejde. Og eventuelle  
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redaktionelle ændringer i vedtægterne i forhold til vedtægternes §9,  

omkring godkendelse af ny byggeri. 
o Henrik sørger for at købe drikke varer og chips. Og sørger for at åbne lokalerne. 
o Bestyrelsen mødes 16.30 
o Mie foreslås som referent. 
o Dorthe forslås som Dirigent 
o Opslag på hjemmeside Claus 

o Kirsten sørger for beretningen.  

o Sine bestiller og henter mad.  

• Oplæg vedr. status på engstykket ( Nikolai og Sine)-evt. punkt til orientering 
på generalforsamlingen. 	

• Claus køber en computer til brug for den som vælges som kasserer. 
Foreningens dokumenter bliver lagt ind, og der kommer en online backup. 
Inklusiv brugernavne, passwords til diverse konti og tjenester. 	

Der bliver også̊ en overdragelse til den nye kasserer. 	

• Opfølgning på opgaver fra sidste møde. 	

o Claus har aftalt med Radius at alle målere skal gennemgås efter 1.4. 
o Vi mangler stadig at få lavet lamper på havegangen. Det skal gøres inden   
opstart af sæsonen. 	

• Kasseafstemning (Claus og Kirsten) 	

 


