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

27.07.2022 kl. 15.00 hos Sine   

  

Til stede: Sine, Claus, Jeanette og Peter.   

   
Sine opdaterer informationerne på opslagstavlen, og vi sætter også opslag op omkring hækkeklipning.   

Peter udsender nyhedsbrev med de samme punkter.   

Peter kontakter pladsmanden med følgende punkter til det kommende fællesarbejde:   

    Vi skal i gang med at afvikle den midterste nyttehave på engen.   

      Scenen fra teltet er rådden, kan vi undersøge om den kan reddes? Kan der renoveres med nye 

plader?   

    Der er problemer med det nye køleskab.  Der kommer vand i bunden ved brug.   

      Det skal måske renses og efterses. Når det virker skal vi have kasseret de gamle. Jeanette vil gerne 

hjælpe med dette.   

      Der mangler lys i nogle af lamperne på havegangene og på Enghuset. Kan vi få 

lampernegennemgået så vi sikre, at der er lys i alle!   

      Der er beboere der har efterspurgt cykling forbudt skiltet ved den gamle Duegang.                 

            Er der trillebøre og vogne der skal kasseres eller renoveres.   

            Standeren til oversigtstavlen ved indgangen trænger til at blive efterset !   

   

   

Claus opdaterer ordensreglerne omkring  de nye regler for deltagelse i fællesarbejde, som vedtaget på 

sidste generalforsamling.   

   

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

   

Claus opdaterer hjemmesiden:   



   

Der kommer en side for teltet, med informationer omkring udlejning og ordensregler.   

Claus opdater den del af hjemmesiden der omhandler pladsmanden. Man skal også kunne indmelde fejl 

man opdager i hverdagen, så pladsmanden kan tage hånd om det.   

Claus undersøger om det kan gøres, uden at man skal kunne huske en kode.   

   

Følgende emner blev vendt og må afsluttes på næste bestyrelsesmøde:   

Systematisk ulovlig fremleje. Der er ingen bestyrelsesmedlemmer, der umiddelbart har kendskab til at 

dette finder sted!    

Omkring fristen for rettidig indsendelse af forslag i forbindelse med generalforsamlingen, så er der ikke 

klarhed over, hvornår det er blevet ændret fra 8 dage til 10 dage.   

I Vedtægterne fra 2014 står der 8 dage.   

I 2015 ser det ud som om, at foreningen er gået over til at følge standardvedtægterne, det er et punkt, der 

blev behandlet på generalforsamlingen i 2015.   

Vi skal derfor nok prøve at finde et referat herfra.   

   

28/7-2022/PF   

   

   

   

   

   


	H/F Rosen af 1916
	H/F Rosen af 1916

