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

Referat fra bestyrelsesmøde d.08.04.21 kl 18.   

Afholdt Hos Bent Sixtus vej 18. 1.sal 2300 København S   

Tilstede: Sine, Peter, Karen, og Bent.   

  

Have 699:  

Bestyrelsen besluttede, at der ikke kan gives dispensation, og vi vil sørge for et skriftligt afslag til 

boet.  

Sine laver et udkast, der kan rundsendes til kommentar og gennemlæsning inden det endeligt 

sendes.  

Der er også sendt den obligatoriske ejererklæring til boets advokat.  

  

Fællestoilet:  

Henrik har haft kontakt med Lone der i sæsonen rengør toiletterne engang ugentligt.  

  

 

Foreningsarbejde:  

Det blev besluttet, at fællesarbejdet grundet corona  skal organiseres i hold af maksimum 10 

personer.  

Der blev ringet til ”Henrik pladsmand” for at informere ham om dette.  

Desuden vil vi forsøge, om der kan laves et telthold, der kan sætte teltet op om lørdagen, -så vi 

ikke løber rundt oven i hinanden.  

Der kan laves luge hold og et hold til at sætte stole og borde tilbage i teltet.  

Der kan også dannes et hold, der monterer bar, køleskabe m.m. Et 

af holdene kan også udsætte andehuset.  

  

Der blev ringet til Nicolai, der vil forsøge at samle et telthold. Der 

vil heller ikke være forplejning udover drikkevare!  

  

Det blev aftalt, at der fremadrettet skal laves en turnus ordning, så der inden hvert fællesarbejde 

udpeges en ansvarlig fra bestyrelsen der kan låse op osv.   

  

Der skal udsendes et nyhedsbrev ud inden næste fællesarbejde med disse oplysninger.  

  

  

Når vi kommer til 1. juni vil bestyrelsen vurderer, om det er blevet muligt at afholde en GF.  

Der er forhåbentligt en del, der er blevet vaccineret på dette tidspunkt.  



Denne info skal også ud til medlemmerne.  

Peter laver udkast til nyhedsbrev.  

  

  

Affald og containere  

Peter og Sine tager kontakt til kommunen, så vi kan få gennemgået vores affaldshåndtering og 

bestilt container til henholdsvis pap og papir.   

Der blev vendt, om det er nødvendigt med to storskraldscontainere i sæsonen.  Det er 

dog stadfæstet i vedtægter, at der skal være to. Så det må eventuelt stilles som 

ændringsforslag til vedtægterne.  

Det er heller ikke længere nødvendigvis et job, for formanden at bestille containere i sæsonen.  

Dette kunne vi godt tænke os, at uddelegere!   

Er det et job der hører naturligt under tillidsposten ”Skraldemand” eller skal vi lave et tillidshver, 

”container ansvarlig” der mod et passende beløb sørger for dette.  

  

  

Opskrivning til ventelisten  

Det blev diskuteret, hvordan vi skal forholde os til ventelisten og lodtrækningen i sæsonen. 

Grundet covid, synes vi ikke, at det giver mening, at der kommer måske 100 mennesker ud for, at 

blive opskrevet. Derefter skal der også være en lodtrækning i juni.  

Det blev besluttet, at undersøge om vi kan ændre opskrivnings- og lodtrækningsproceduren til en 

mere corona venlig udgave.  

Sine har givet besked til Claus om at skrive dette på hjemmesiden.  

Der dog noget galt i kommunikationen, for Claus har helt aflyst opskrivning frem til 2022. Det 

er så det vi forholder os til!  

  

Det blev diskuteret om, tiden er løbet fra den nuværende opskrivningsprocedure, der af nogen 

opfattes som tung og omstændig.  

Det blev derfor besluttet, at vi skal lave en elektronisk formular, der kan udfyldes på hjemmesiden, 

og som automatisk registrerer info, på de der skriver sig op.  

Peter laver en forslag til en sådan løsning, og så kan vi teste den som ”proof of 

concept” Hvis det giver mening, har vi denne mulighed i baghånden.  

Det kan jo være, der kommer et tidspunkt, hvor Claus ikke længere orker at stå for lotteri. Der er 

mange henvendelser på mails omkring ventelisteopskrivning, da der er en del der ikke helt 

forstået proceduren.   

  

  

Der var ros til Karen for en velskrevet velkomstfolder!  

  

Stella og Henrik har opsagt haven.   

Den bliver vurderet af et eksternt vurderingshold.  

  



  

Vores printer på kontoret er gået i stykker.  

Sine vil gerne have bevilget internet til formandsposten, da det ellers bliver for bøvlet i forhold til, 

at hovedparten af bestyrelsesarbejdet efterhånden foregår på nettet.  

Det blev godkendt, så Peter og Sine køber printer og undersøger mulighed for internet.  

  

  

Da der blev åbnet for vandet, viste det sig desværre, at der var 4 huller i vandforsyningsrørene. 

Harald og Peter har fikset utæthederne med spændebånd.  

Vi skal sørge for at få kontakt med naboforeningen, så vi kan finde en løsning på problemet med 

hækken.   

Har Henrik mulighed for at følge op på dette?  

  

  

    
Kontortider:  

Da der var mandefald til bestyrelsesmødet, er det sådan, at man må melde tilbage eller bytte med 

en anden, hvis man ikke kan på de tildelte datoer:  

  

  5. maj - Sine og Peter  

12. maj - Karen og Bent  

19. maj - Sine og Nicolai  

26. maj – Peter og Henrik  

 2. juni – Casper og Nicolai  

16. juni – Henrik og Bent  

 7. juli – Nicolai og Karen  

21. juli – Casper og Henrik  

 4. august - Sine  

18. august - Peter og Sine  1. 

september – Karen og Nicolai  

15. september – Sine og Casper.  

  

  

Næste bestyrelsesmøde bliver 5 maj.  

Formodentligt i haven hos Bent.  

  
Ref/PF  


