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

Eksternt referat fra bestyrelsesmøde d.21.08 kl 18.  

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

Referat fra forrige møde:  

Godkendt.  

Manglende foreningsarbejde:  

Peter og Sine ser på det. 
 

Ved seneste foreningsarbejde aftalte Nicolaj og Peter, hvad der kan laves i forbindelse med 
projektet ved enghuset. 
Det er aftalt at vi tager fat i de der mangler og sætter dem ind i hvad de skal gøre for at nå̊ at 
udføre det manglende arbejde.  

Beplantning ud for Jauernows have:  

Claus har haft en dialog med Havelejeren, der ikke er umiddelbart er tilfreds. 
Bestyrelsen har vedtaget, at de åbne huller i hækken ud mod vejen skal tilplantes hurtigst muligt 
for at modvirke indbrud. Det giver ingen mening, at have en låge, hvis der samtidigt er fri adgang til 
foreningen gennem hækken. 
Bent skal indkøbe hækplanter i Plantorama.  

Bent har ringet for at høre på hækplanter og fået oplyst, at de først kan købes lidt senere på 
sæsonen. Da Bent jo desværre er kommet galt afsted, skal vi nok finde en anden der kan tage 
opgaven.  

Skilt til låge:  

Peter skal rykke for skiltet ! 
Har efterfølgende rykket leverandøren to gange !  

Arbejdsplan til pladsmanden:  

Den er lavet og skal blot overleveres til pladsmanden, når denne har tid til at sætte sig ind i den. 
Der er også̊ lavet en plan/skitse for hvorledes teltet skal sættes op og tages ned. Den bliver også̊ 
overdraget til pladsmanden.  

Lys på havegangen:  

Problemet er løst, en lyssensor var blevet overmalet i forbindelse med renoveringen af Enghuset.  



Havepræmie:  

Inger og Harald deltager i præmiefesten.  

Hvem deltager fra bestyrelsen i foreningsarbejdet august måned:  

Bent, Kirsten, Peter og måske Sine.  

Status på vedligehold af haver:  

Der er intet at bemærke.  

Afstemning af kassen:  

Claus redegjorde for den øjeblikkelige status. Der er p.t. 243.000 kr. på driftskontoen.  

På vinter bestyrelsesmøderne skal vi tage stilling til hvad der mangler at blive udført af 
vedligeholdelsesopgaver i foreningen. Herunder renovations containeren ved lågen.  

Næste møde 18/9 kl. 17.30  

Ref. P.F.  

 


