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

Referat af Bestyrelsesmøde d. 18.05.2022 kl. 17.30 hos Sine 

Til stede: Sine, Henrik, Storm, Claus, Alberto, Jeanette og Peter. 

Desuden deltog Pladsmanden Nicolai i et formøde omkring foreningsarbejdet 

 

 

Formanden bød de nye suppleanter Alberto og Storm velkommen. 

 

Formøde med pladsmanden: 

Teltdugen trænger til at blive rengjort. Nicolai vil finde en måde at gøre dette 

på. Der er sidste år indkøbt en højtryksrenser, der eventuelt kan bruges til 

dette formål. 

Kæden til ankeret, der holder andehuset er desværre knækket af. Der er lavet 

et nyt anker, der først skal sejles ud og sænkes i åen inden andehuset kan 

fastgøres. Nicolaj tager kantakt til Harald der kan låne en båd i Strandhøj. 

Peter kan eventuelt hjælpe med dette. 

Der skal indkøbes blomster til kummerne ved teltet og festpladsen. 

Der skal i samme moment også indkøbes roser, der kan plantes ved lågen. 

Rækværket omkring teltet skal også males i denne sæson. Nicolai undersøger 

om Martin eventuelt vil stå for det i stedet for foreningsarbejde. 

Vi skal også i gang med at vedligeholde foreningshuset løbende. Det kan 

eventuelt gøres etapevis i forbindelse med foreningsarbejdet.  

Der skal slås græs på engen, der er dog tvivl om, hvor nøglen til traktoren 

befinder sig, men Nicolai tager kontakt til Jan, og undersøger hvem der har 

nøglen, og om vi ikke kan få lavet et par reservenøgler til traktoren. 

Der mangler grus flere steder på fællesstierne og på festpladsen. 
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Vi skal også have grus på indgangspartiet ved lågen. Det kan være, at vi skal 

prøve, at etablere en overflade grus belægning med ”slotsgrus” på de første 

ca. 10 m. 

Nicolai og Peter ser nærmere på om dette giver mening og bestiller grus. 

Henriette, Karoline og Mette har tilbudt at opstarte et engudvalg, -eventuelt 

sammen med pladsmanden. 

Nicolaj tager kontakt med dem, og aftaler nærmere rammer for, hvorledes det 

kan foregå.  

Bestyrelsen forestiller sig, at udvalget kommer med ideer til indretning og 

pasning af engarealet, så forslag kan besluttes på en kommende 

generalforsamling. 

 

Beskæring af træer: 

Jeanette har haft kontakt med flere firmaer, der har givet tilbud på at beskære 

træerne ved teltet. Vi er dog desværre blevet ”brændt af” et par gange, men 

nu sker der forhåbentligt snart noget. 

 

Backup af foreningens dokumenter: 

Peter vil sammen med Casper lave en backupløsning af foreningens digitale 

dokumenter på foreningens computer, -som bruges af Casper. 

 

Priser på nedgravning af vandrør i forbindelse med kloakering: 

Casper har kontakt til Strandlyst, der har fået overslag på nedgravning af vand i 

forbindelse med kloakering. 

Vi kan starte med forhøre os omkring  de priser der er givet her, og eventuelt 

tage kontakt til relevante firmaer og undersøge nærmere omkring krav og 

priser pr. løbende meter. 
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Opskrivning til lodtrækning til ventelisterne: 

Claus vil til næste møde komme med et forslag til, hvordan vi kan nytænke 

processen. Mange mennesker går forgæves i forhold til chancen for at komme 

ind i foreningen. Og der er også et stort arbejde med at administrere listen. 

 

Næste mailudsending: 

Sine og Peter samler de oplysninger sammen der skal med ud i næste 

nyhedsbrev. 

 

Eventuelt: 

 

Claus havde deltaget i kredsens årlige repræsentantskabsmøde. 

Der var ikke så meget konkret at referere, men vi skal nok regne med, at der 

snart bliver udarbejdet nye lejekontrakter mellem foreningerne i kredsen og 

kommunen. Det er en vigtigt forudsætning for financieringen af kloakeringen. 

 

Næste møde: 

Sine har inviteret vores bankrådgiver med til næste møde. 

Vi skal blandt andet høre om mulighederne for at få finansieret kloakprojektet. 

Det vil derfor give god mening, at kassereren kan deltage. 

Så det skal koordineres med Casper. 

Foreløbigt er følgende datoer i spil 8. juni og 15. juni. 

Sine melder tilbage, når hun har hørt fra Casper. 

Ref/P.F 
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