
Referat af Bestyrelsesmøde d. 17.1. 23 HF Rosen 
 
Til stede: Henrik, Sine, Casper, Claus, Alberto, Jeanette og Peter. 
 
Fraværende/afbud: Storm 

 
Pladsmanden: 
 
Det blev diskuteret, om man med fordel kan arrangere fællesarbejdet mere effektivt. 
Pladsmanden bliver overbebyrdet med medlemmer der melder afbud, og gerne vil have alternative 
opgaver. 
Udgangspunktet er, at man skal deltage i 4 årlige fællesarbejder, og teltopsætning og nedtagning er 
obligatorisk.  
Det er meningen, at man kun melder afbud ved sygdom, arbejde og nødstilfælde.  
Det er ikke tænkt som en ordning, hvor man frit kan vælge, hvornår man vil levere sit arbejde. Det er 
ikke muligt for pladsmanden at arrangere!  
Arbejdsdagene er jo meldt ud i rigtig god tid, så man har mulighed for at planlægge. 
Bestyrelsen vil genoptage ideen med at et bestyrelsesmedlem fast har kontakten til pladsmanden. 
Så kan bestyrelsen aflaste pladsmanden med spørgsmål omkring afbud og lignende. 
Claus tager den første tørn. 
Pladsmanden deltager på næste møde, så vi kan vendt hvilke udfordringer der er omkring opgaven, så 
kan vi se om det kan gøres anderledes. 
 
Kassereren: 
 
Casper fortalte at årets overskud bliver omkring 53.000 kr. 
Der var 7, der endnu ikke havde indbetalt havelejen.  
De får en ugen inden der udsendes en rykker. 
El-priser og andre udgifter stiger, så vi skal overveje, om vi skal foreslå en stigning til dækning af 
inflationen. 
 
 
Beretningen: 
Sine havde lavet et godt udkast til beretningen. Denne blev gennemgået, og småjusteringer blev 
vendt. 
Sine fremsender en opdateret beretning. 
 
Vi kan måske overveje om vi skal have en debat omkring foreningsengagement. 
Det er en generel tendens i samfundet, at foreningsdanmark er under pres. Og det begynder man 
også at kunne aflæse i HF Rosen. 
 



Vi kan opfordre til at melde indbrud til bestyrelsen, så vi kan udfylde registreringsskema til kredsen 
som led i det kriminalpræventive arbejde mellem kredsen og politiet. 
 
 
 
 
Teltet: 
 
Henrik og Claus har opdateret regler for leje af telt.  
Teltet får sin egne side på foreningens hjemmeside, hvor de nye retningslinjer bliver offentliggjort. 
Udgangspunktet er at lejen bliver 700 kr. plus et depositum på 1000 kr. 
Lejer skal også gøre toiletterne rene efterfølgende, så foreningen ikke skal bruge ekstra penge på 
dette. 
 
 
 
Forslag til GF 2023 
 
Bestyrelsens forslag blev gennemgået, og bliver finpudset til næste møde. 
 
 
Eng: 
Alberto har bestilt en gartner til at beskære birketræ på engen. 
 
Verserende sager:  

• Claus og Storm ser på om, det er muligt at renovere den gamle scene. 	
• Alberto ser på muligheder for at gentænke fællesarbejdet. F.eks. hold-inddeling. 	

 

 
Evt. 
 
Claus havde deltaget i kongressen og fortalte kort om forløbet. 
Der er vedtaget nye vurderingsregler. 
Man vil senere kunne læse mere i referater herfra i havebladet. 
 
 
Næste møde hos Peter  
Kastrupvej 52 4.th 2300 
28. feb. Kl. 17.30 
 
 


