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

Referat af Bestyrelsesmøde d. 17.08.2022 kl. 17.30 hos 

Sine  
 

Til stede: Sine, Henrik, Storm, Claus, Casper og Peter.  

  

Vi blev enige om, det ikke kan nås at få nyt grus på havegangen i indeværende 

sæson.  

Vi har talt om, at det skal være en speciel grus ”formulering” slotsgrus, der skal 

pålægges de første ca. 10 meter fra lågen. Belægninger af slotsgrus er 

karakteriseret ved at blive mere hårde og faste end andre grusbelægninger. 

Det er det materiale kommunens renovations konsulenter anbefaler.   

  

Casper oplyste at stort set alle har indbetalt haveleje.  

  

Mette Plum, Henriette og Caroline havde fremsendt et forslag til forskønnelse 

af området, der i dag fungerer som parkering for trillebøre m.m.  

Der blev sendt en mail til Caroline, om at forslaget skal uddybes med anslåede  

priser og lignende, så det kan komme med på den kommende 

generalforsamling som et forslag.  

Peter ser på, at udarbejde et udkast, hvor vi beder medlemmer som har lyst, 

om at komme med konkrete forslag til fornyelse af festplads/engstykke og 

bålplads.  

Dette kan udsendes sammen med et nyhedsbrev eller lignende i god tid inden 

generalforsamlingen.  Så kan vi stemme om det i god ro og orden, fremfor at 

forskellige konkurrerende engudvalg modarbejder hinanden.  

Vi skal huske, at foreningen kun er lejere, og i vores kontrakt med kommunen 

står der, at vi ikke må fælde træer uden, at udlejer har godkendt det.  
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Det skal vi nok huske på i forbindelse med ændringer i forhold til engarealet.  

  

  

Annelise og Bent har vundet havepræmie, der sættes opslag op.   

I er inviteret med til præmiefesten, der afholdes lørdag den 29. Oktober 2022 

kl. 18. i Frederiksberghallens restaurant, Jens Jensensvej 20.  

  

Det skal vurderes om det giver mening, at renovere den gamle scene. Claus og 

Storm ser på dette.  

  

Vi indhenter ikke tilbud på at få gravet vand ned. Det er svært at få et 

retvisende overslag, når vi ikke ved hvornår arbejdet bliver aktuelt. 

Håndværkerpriser og materialepriser er i øjeblikket meget ustabile. Det kan 

være at det bliver så dyrt, at foreningen kan forny den eksisterende 

vandledning.  

Så indhentning af prisoverslag er udskudt indtil vi har en konkret tidsplan.  

  

  

Henrik bad om, at hele bestyrelsen fremover bliver sat Bcc, på alle mails til 

kontoret. Han vil blandt andet gerne vide, hvem der henvender sig om udlån 

af haver!  

Henrik mener, at det er muligt at mange haver fremlejes ”udlånes” mod 

betaling.  

Det er ikke lovligt at fremleje, og vi har derfor bedt dem, der vil låne til familie 

og venner om, at oplyse bestyrelsen om udlån først.  

Vi skal fremover finde en løsning på, hvordan denne udfordring takles bedst 

muligt.   
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Køb og salg af haver:  

Have 603 bliver overdraget den 31 august til nr. 3 fra ventelisten.  

L G har opsagt sin have.  

Vi afventer besked fra den udpegede advokat i dødsboet efter have 627.  

  

Opsummering af opgaver:  

• Claus og Henrik vil se på mulighed for at lave en side på hjemmesiden 

der omhandler udlejning af teltet.  

• Casper og Claus opdaterer ventelisten.  

• Casper ser på kollektivt forsikringstilbud til næste møde.  

• Peter tager kontakt til bobestyreren i have 627.  

• Claus deltager i Bennos bisættelse og køber en bårebuket på 

foreningens vegne.  

• Claus og Storm ser på om, det er muligt at renovere den gamle scene.  

• Sine og Peter ser på at lave en standard besvarelse, der kan sendes, når 

en have opsiges. Her skal fremgå fremgangsmåden, og info omkring 

vurdering, forsikringspolice, og fremskaffelse af tinglysningsattest.  

• Storm vil gerne finde et udkast til en ”to do” løsning.  

• Claus vil lave en opgave løsning i et Excel ark.  

• Peter ser på at udarbejde et udkast, hvor vi beder medlemmer som har 

lyst, om at komme med konkrete forslag til fornyelse af 

festplads/engstykke og bålplads.  

• Sine skal kontakte kredsen med henblik på sanktionsmuligheder for 

manglende deltagelse i foreningsarbejde  
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• Sine kan samtidigt spørge, hvordan andre foreninger håndterer udlån 

af haver.   

    

  

Næste møde.  

21. september kl. 17.30  

  

Ref/P.F  


