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

Referat fra bestyrelsesmøde d.19/05-2021 kl. 18.   

Afholdt Hos Bent   

Tilstede: Sine, Peter, Karen, Henrik, Casper, Nikolaj og Bent.   

  

  

  

Foreningens medlemskartotek ligger tilgængeligt for alle på foreningens hjemmeside.  

Dette skal vi have fjernet!  

Sine skriver til Claus.  

  

Harald har ordnet fællestoilettet. Han får en lille erkendtlighed for dette.  

  

Henrik har haft skadedyrsbekæmpelsen ude, da der er set en rotte.  

Foreningen er gået igennem, og konklusionen, er at det må have været en strejfer, da der ikke er  

ekskrementer og lignende.  

  

  

Casper ringer og undersøger priser på smørrebrød i marketenderiet og alternativt i Kvickly. Vi 

er enige om, at det er nemmest og billigst med smørrebrød.  

  

Vi bestiller øl og vand i forbindelse med næste foreningsarbejde.  

  

Bent bestiller engangsservice i Inco.  

  

Sine kontakter Dorthe, og hører om hun kan være dirigent og Mia, om hun kan være referent.  

  

Indkomne forslag til generalforeningen skal være formanden i hænde senest den 18/06/2021.  

  

  

Hvem er på valg:  

  

Kasserer Casper Rasmussen modtager genvalg  

Bestyrelsesmedlem: Nicolai Wismann afgår og Karen Fausbøll indtræder   

Bestyrelsessuppleant: Bent Eriksen modtager genvalg  

Bestyrelsessuppleant: Vakant  



Bilagskontrollant: Jeanette Falster   

Bilagskontrollant: Mogens Henze   

  

Vurderingsmand: Henrik Sommer afgår  

Vurderingsdame: Mie Jensen  

Vurderingsmand: Dennis Hoffensetz   

Ny Vurderingsmand: Kenneth Hoffensetz   

Vurderingssuppleant: vakant  

Pladsmand: vakant  

Skraldemand: (Dennis Hoffensetz)   

Engmand: (Pernille Fich og Nicolai Wismann)   

Toiletdame: (Lone Gullberg)  

Rør- og vandmænd: (Kenneth Hoffensetz og Dennis Hoffensetz)   

Flag: (Mie Jensen og Claus Høyer)  

Hjemmeside: (Claus Høyer)  

Teltmand: (Henrik Beyer)   

Festudvalg: Åbent for tilmeldinger   

  

Emilia Hoffensetz  

Lars Engelgaar  

Kirsten Zwick Henriette 

Hutters  

Vurderingsudvalg:  

Henrik sommer afgår og suppleanten Kenneth træder ind. Der 

mangler altså en suppleant til vurderingsudvalget.  

  

Pladsmand:  

Henrik går af.  

Nikolaj stiller op.  

  

  

  

  

Bestyrelsens forslag:  

  

• Forslag omkring salg og bytte  



• Forslag om gebyr ved køb af have  

• Forslag vedr. hække klipning.  

• Forslag om vedtægtsændring i forhold til tegningsretten i foreningen. Det skal fremgå klart 

af vedtægterne.  

  

Forslagene blev drøftet og foreløbigt nedfældet på skrift.  

  

Karen kigger dem igennem og finpudser dem inden næste møde.  

  

Vi gennemgik også de skrivelser, som Sine har lavet til at fremsende til dem, der ikke får ordnet 

deres udendørsareal.  

  

  

  

Nikolaj har talt med en håndværker omkring hegn ind mod naboforeningen.  

Det koster ca. 1000 kr./m plus materialer.  

Nicolaj havde også haft kontakt til en af kommunens renovationskonsulenter, for at spørge indtil, 

hvilken grus type der bør anvendes, af hensyn til affaldscontainerne.  

  

Nicolaj bestiller et par tons af denne grus type ”leret grus” til næste foreningsarbejde så vi kan få 

det pålagt. Der er under alle omstændigheder store huller og deraf følgende regn pytter i 

indgangspartiet.  

  

Ifølge hegnsloven er det ikke tilladt, at have hegn mod offentlig sti. Det ser også ud som om den 

væltede hæk ind mod naboforeningen er ved at komme sig.   

Den skal dog rettes op, med et par pæle, så den blive guidet til at vokse opad. Der skal eventuelt 

også erstattes med et par færdigkøbte hækkeplanter.   

Det bedste tidspunkt er sidst på sæsonen.  

Det er jo en opgave vi skal dele med naboforeningen og Sine forslår, at vi laver arbejdet, hvis 

naboforeningen indkøber hæk.  

Der skal holdes møde med naboforeningen omkring dette.  

  

  

  

Have traktoren fungerer ikke ordentligt. Peter kontakter Jan Lindsby, og undersøger om Jan vil se 

på maskinen inden den eventuelt må sendes til service.  

  

Peter sender indkaldelsen ud på mail inden den 10 juni.  

  

Casper aftaler også med Peter, at der skal udsendes opkrævning på haveleje inden indkaldelsen til 

GF.  

  

  



  

  

  

Næste mødei haven hos Bent.  

7/6 kl 17.30  

  

  
Ref/PF  


