
H/F Rosen af 1916  

Kløvermarksvej 601-699, 2300 København S  

Referat af Bestyrelsesmøde d. 23/02-2022 kl. 17.30 hos 

Bent  

 

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

  
Praktiske forberedelser til GF  

Bestyrelsen og dirigenten mødes inden generalforsamlingen kl 17.00.  31. marts 2022 i selskabslokalerne 

tilhørende Limgården.  

Der er så mulighed for at vendt de sidste ting med dirigenten.  

Casper sørger for at indkøbe smørrebrød.  

Henrik og Bent sørger for øl og sodavand til selve generalforsamlingen.  

Henrik sørger for håndsprit.  

Casper undersøger om vi har stemmesedler, hvis ikke kontakter han Peter.  

Peter sørger for en opdateret afkrydsningsliste!  

Sine og Peter går i gang med at se på selve udsendingen/indkaldelsen i kommende weekend så den 

kommer ud i god tid.  

Vi vedhæfter også tilsendt information fra kreds , kommune m.m. i udsendelsen.  

Hvis der kommer forslag fra medlemmerne, så vil de blive rundsendt til bestyrelsen, så vi når at kunne tage 

stilling til dem inden Gf.  

Karen ønsker ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem, men vil gerne være suppleant.  

  

  

Forslag og debat emner:  

  

§ 6. Medlemskapitalen   

1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i foreningskapitalen. 

Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte andel i foreningskapitalen ved 

fastsættelsen af bebyggelsens værdi.   

Udkast til fastsættelse af Foreningskapitalen:  

Foreningskapitalen opgøres som foreningens egenkapital per 1. januar minus 100.000 kr. der afsættes til 

løbende drift. Den enkelte haves andelsværdi er en 48 del af foreningens egenkapital. I egenkapitalen er 

foreningens telt og foreningshus per 1.1.2022 værdiansat til 0 kr.   
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Fremtidige anlægs aktiver over 50.000 kr. skal medregnes i foreningens aktiver og nedskrives over aktivets 

forventede levetid.   

Eksempel:  

For 2022 er regnestykket:   

Foreningens andelsværdi: 375.585-100.000 = 275.585,- Andelsværdi 

pr. have: 275.585,-/48 = 5741,-   

I det anvendte eksempel er medtaget beløb på foreningens ”klientkonto”  Foreningskonto AL-BankHandel.  

Beløbene på denne konto er mellemværende mellem købere og sælger, så det skal eventuelt vurderes om 

det giver mening  og er korrekt at medtage dem i regnestykket.  

  

Foreningsarbejde  

Vores forsikring er både en ulykkesforsikring og arbejdsskadeforsikring.  

Det indebære at alle der deltager i ulønnet arbejde på foreningsarbejde er dækket af forsikring ved ulykker. 

Det er selvfølgelig en forudsætning at arbejdet overholder arbejdstilsynets regler.  

Vi kan derfor acceptere at også nært knyttede relationer til havemedlemmerne deltager i fællesarbejdet.  

  

Sociale aktiviteter  

Claus kommer med et skriftligt eller mundtligt oplæg til gf omkring fremtidige fælles sociale aktiviteter i 

foreningen.  

Der skal afsættes en budgetramme til dette formål, - 10.000 kr. ses af bestyrelsen som et passende beløb.  

  

Engstykket, festplads og telt:  

Vi har tidligere udsendt til medlemmerne, at vi efterlyser forslag til anvendelse engstykket og festpladsen.  

Vi afventer derfor om der ikke skulle komme forslag til GF.  

Der er eventuelt også begrænsninger på, hvad vi kan og må med engstykket.  

Vedrørende træfældning så vil Jeanette indhente yderligere tilbud, da det nuværende virker lidt dyrt.  

  

Opsparing med henblik på følgeudgifter til kloakerings projektet  

I forbindelse med kloakeringen vil det sikkert give god mening samtidigt at trække nye vandrør, eventuelt 

fiberkabler m.m.  

Samtidigt skal foreningshuset også tilkobles kloakken.  

Derfor bør vi overveje muligheden for allerede nu, at starte en opsparing til disse formål.  

Hvis man fraflytter inden kloakeringen er afsluttet  vil den opsparede værdi kunne pålægges salgsprisen af 

huset.  
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Regnskab budget og beretning:  

Casper gennemgik regnskab og budget.  

Sine gennemgik beretningen.  

Og der var ikke væsentlige bemærkninger.   

Udover ros for godt arbejde af henholdsvis Casper og Sine!  

  

  

Eventuelt:  

  
Sine gjorde opmærksom på at der er kommet nye retningslinjer fra fra Kolonihaveforbundets 

hovedbestyrelse  

Processen for juridiske henvendelser  

På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning 

for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling 

mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.  

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale 

forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning.  

Proces for medlemmer  

Hvis I har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I igen rette henvendelse til jeres 

haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle 

kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til 

forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.   

Juratelefonen er lukket  

Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning af medlemmer. 

Derfor er juratelefonen også lukket pr. dags dato. Forbundskontoret vil dog besvare telefonen og vejlede 

medlemmerne i de nye retningslinjer måneden ud.  

Bestyrelsen har umiddelbart svært ved at se det fornuftige i den nye proces.  

Claus vil derfor rette henvendelse til Berit for at få en uddybende forklaring.  

  

  

  
Næste møde:  



af 1916  
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Aftales i forbindelse med afholdelse af gf.  

  

  
Ref/P.F  


	§ 6. Medlemskapitalen
	Foreningens andelsværdi: 375.585-100.000 = 275.585,- Andelsværdi pr. have: 275.585,-/48 = 5741,-
	Processen for juridiske henvendelser
	Proces for medlemmer
	Juratelefonen er lukket
	H/F Rosen

