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

Referat af Bestyrelsesmøde d. 13.1.22 kl. 17.30 hos Bent  

Til stede, Sine, Henrik, Claus, Jeanette, Bent og Peter. 
Afbud: Casper og Karen  

 
Forberedelse af GF 2022 

Generalforsamlingen er den 31.3. 22 kl. 18.30 i Limgården.  
Henrik har booket lokalet.  
De sidste praktisk forberedelse til selve generalforsamling færdiggøres på næste møde. 

Beretningen : 

Beretningen blev gennemgået og det blev formuleret, hvad den skal indeholde. 
Beretningen færdiggøres senest på næste møde. 
 
Regnskab og budget klargøres til næste møde. 
Indkaldelse sendes ud ca. 3uger før 31.3. 22. pr. e-mail/nyhedsbrev som vi plejer. 
Udover årsregnskab, budget, vandregnskab og indkommende forslag, så kan vi medsende oversigt over  
foreningsarbejdstider for sæsonen 2022.  
Kolonihaveforbundets januar nyhedsbrev kan også vedhæftes. 
 

 

Verserende sager: 
 
Jeanette har taget kontakt til anlægsgartner John Larsson, og de har sammen set på træerne på engen 
og ved teltet.  
Gartneren mener ikke at birketræerne på engen skal beskæres, det er de allerede blevet. Alternativt 
skal de fældes helt -hvilket bestyrelsen ikke mener skal gøres.  
Birketræerne er med til at holde engområdet nogenlunde tørt, da de opsuger betydelige 
vandmængder. 
 
Morbær træet er ifølge anlægsgartneren ikke i fare for at vælte, og bør ikke beskæres på nuværende 
tidspunkt.  
Træerne bag teltet bør derimod beskæres.  
Jeanette indhenter et opdateret tilbud fra Jesper Larsson. 
 



Henrik har indhentet et godt tilbud fra et kloakfirma, der kan tømme septiktanken ved at trække 
slange ude fra vejen. Så slipper vi for udfordringerne med at hækken langs hovedstien bliver ødelagt. 
Tilbuddet er også billigere end den nuværende aftale. Så vi takker ja til tilbuddet. 
 
Opskrivningsprocedure til ventelisten blev diskuteret.  
Claus har mod på og vil gerne påtage sig at videreføre den hidtidige praksis. 
 
Eventuelt: 
Der skal lægges slotsgrus ved indgangen på 2. fællesarbejde. 
Det skal aftales og koordineres med pladsmanden. 
 
Flipper ser på selve lågen!  
 
Claus ser på låsen i lågen. Den driller. Det skal afklares om det er på grund af frost eller om der er 
noget galt med Låsen. I tilfælde af at der er noget galt bestilles en låsesmed og evt. ny lås, der er 
stillet så den passer til udleverede nøgler. 
 

 

Næste møde er den 23 feb. 2022 kl. 17.30 hos Bent. 
 

Ref. P/F. 

 


