
HF Sommervirke
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. januar 2022

Dagsorden:

1. Til stede

Alle tilstede (bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter) samt Thomas Krag, have 33 (webmaster)
og Laila Lundfold, have 70

2. Referent / formel godkendelse af referatet fra 19. oktober 2021

Referat godkendt. Jørgen referent af dette møde.

Der blev spurgt til adgang til bestyrelsesreferater på hjemmesiden. Kode blev indført i 2021, 
således at det kun er medlemmerne, der har adgang. Mange har dog nok glemt den. Alle skal 
til næste gang overveje, om vi skal køre videre med kode, eller om vi skal lade det være åbent. 

3. Siden sidst / opfølgning på opgaver – de enkelte medlemmer beretter

Nøgler til foreningens lokaler

Thomas havde set på opgaven med at hjemtage og genudlevere nøgler. Han foreslog, at vi 
overvejer at lægge låsene om og lave nye nøgler. Ove fortalte om vores nuværende 
nøglesystem, og om den mappe, hvor fordelingssystemet fremgår, og hvor der er kvitteringer 
for modtagelse af nøgle. Mappen kan give et billede af, hvor stort problemet er. Thomas 
gennemgår mappen til næste gang, hvor vi tager stilling til, hvilken løsning vi vil gå efter. 

Møde med vurderingsudvalg

Enighed om, at der skal holdes møde med vurderingsudvalget inden generalforsamling. Nicki, 
Tim og Ove er ansvarlige. 



Arbejdshold, herunder toilethold

Carina spurgte til, hvordan og hvem der træffer beslutning om arbejdsholdene. Hun var selv 
blevet taget af toilethold. Ove snakker med have 1.

Græshold: Bruno og Ove snakker med Kenneth, have 11, og Jørgen, have 75, om tilpasning af 
græshold.

Pumper 

Nicki fortalte, at der er store problemer med pumperne, både dræn og spildevand. Der ligger 
tilbud fra Grønbech på 6150 kr. + moms for en ny drænpumpe. Spildevandspumper bliver 
tilstoppet af bl.a. gulvklude, som systemet er ikke dimensioneret til at kunne håndtere. 
Enighed om, at det er en sag, som vi skal sætte fokus på til generalforsamlingen for at stoppe 
den uhensigtsmæssige adfærd. Hvis der er særlige problemer i enkelte ’sektioner’ i 
haveforeningen, må vi ud at stemme dørklokker for at få det stoppet. 

Hjertestarter

Charles påpegede, at det var uheldigt, at hjertestarter har været væk i en periode, uden at det 
har været registreret. Det er blevet bragt i orden. Med ny aftale med Falck skulle der komme 
et bedre system. Se senere punkt. 

4. Økonomi / status quo – likviditetsoversigt m.v.

Ulla gennemgik beholdning på foreningens konti. Hun fortalte, at der er enkelte restancer, og 
at alle er blevet kontaktet. Ulla fortalte, at der er kommet gebyr fra 19 på venteliste – Jørgen 
checker op i forhold til listen på vores hjemmeside.

Ulla tager fat i Newsec og revisor med hensýn til tidsplan for færdiggørelse af årsregnskab, 
bl.a. fordi vores generalforsamling ligger relativt tidligt.

Hjertestarter



Ove havde til bestyrelsen fremsendt tilbud på udendørs hjertestarter med serviceordning fra 
Falck. Besluttet, at Ulla er ansvarlig i bestyrelsen for hjertestarter. Ulla og Charles tager kontakt
til Falck, så der næste gang ligger et endeligt tilbud, vi kan tage stilling til. 

5. Opgaver inden generalforsamlingen den 2. april

Parkering

På sidste møde besluttet, at emnet skal tages op på den kommende generalforsamling, og at 
Carina er ansvarlig for at se på mulige parkeringsbegrænsninger bl.a. for at der ikke folk fra 
eller gæster til de andre haveforeninger, der lægger beslag på vores p-pladser. Hun spurgte, 
hvad vi som forening har ret til i forhold til eksempelvis at lave aftale med parkeringsselskab. Vi
snakkede om muligheden af, at hver have får én parkeringslicens til de fælles p-pladser.

Aftalt, at alle overvejer mulige løsninger til næste møde, herunder om der skal fremsættes 
forslag på generalforsamlingen. 

Sanktionsmuligheder 

Der skal forberedes forslag til generalforsamlingen om, hvilke følger det vil få, hvis de enkelte 
haver ikke lever op til de pålæg, som gives efter havevandring ud fra vores vedtægter, 
ordensregler eller lokalplan. 

Ove, Bruno og Nicki viste de skemaer, som var blevet benyttet sidste år, og som fungerer som 
dokumentation. 

Nicki spørger i Nordre Vang om deres system. Carina foreslog, at vi også spørger i 
Kolonihaveforbundet om, hvordan vi står i forhold til at håndhæve lokalplan. 

Oplysningsseddel om sæsonens datoer



Ove omdelte udkast til oplysningsseddel til medlemmerne om sæsonens datoer – 
køkkencontainer, storskrald osv. Alle tjekker til næste gang, om der er rettelser. 

A5 folder – ”Velkommen til Sommervirke”

Ove oplyste, at han håbede at kunne få den færdiggjort i løbet af foråret. 

6. Datoer i forbindelse med generalforsamlingen

Vi skal udsende indkaldelse med dagsorden senest en måned for, og indkomne forslag, 
gebyrliste, årsregnskab og budget skal være hos medlemmerne senest en uge før. 

Jørgen laver udkast til indkaldelse med dagsorden til næste møde.

7. Forslag til generalforsamlingen fra bestyrelsen og medlemmerne

Indkomne forslag fra medlemmerne skal tilsendes bestyrelsen inden udgangen af februar. 
Thomas Krag sender mail ud, hvor der orienteres om dato for generalforsamlingen og fristen 
for indkomne forslag.

Fyrværkeri

Nicki foreslog, at nytårsfyrværkeri ikke må affyres fra de små veje, men kun fra vores store 
fællesareal og fra Viberupstræde. Enighed om, at der medtages som opfordring i beretning.

Værditilskrivning

Jørgen henviste til, at medlemmerne tidligere er stillet i udsigt, at spørgsmål om 
værditilskrivning efter arbejdet med de store projekter med vand, kloak, veje og fibernet vil 
blive fremlagt her i foråret 2022. Besluttet, at



- Alle overvejer og kan komme med forslag til næste møde

- Nicki, Ove og Tim ser særligt på sagen

Gebyrliste og budget

Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi har forslag til ændrede gebyrer. Dette og budget for 
2022 skal endeligt besluttes senest i starten af marts, hvor vi forhåbentlig har et billede af 
foreningens økonomi. 

8. Eventuelt

Oplyst at Nicki, Ove og Thomas Krag efter bestyrelsesmødet ser nærmere på aflæsning af vand 
og sammensætning af vandhold. Laila oplyste, at medlem har henvendt sig med ønske om at 
kunne se, hvad den enkelte have har haft af vandforbrug. Thomas Krag laver forslag til, 
hvordan vi kan opgøre forbrug.

Tim bemærkede, at der er brug for at anskaffe udstyr/service til fælleshus. Han vil sammen 
med Sonja lave forslag med budget til næste møde.

9. Kommende bestyrelsesmøder

Følgende tre bestyrelsesmøder blev aftalt (kan justeres hen ad vejen)

Mandag d. 24. januar kl. 17

Mandag d. 21. februar kl. 17

Mandag d. 14. marts kl. 17



Referent Jørgen


