
HF Sommervirke
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24. januar 2022

Dagsorden:

1. Til stede
Afbud fra Nicki, ellers alle tilstede (bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter) samt Thomas Krag,
have 33 (webmaster)

2. Referent / formel godkendelse af referatet fra 19. oktober 2021
Referat godkendt. Jørgen referent af dette møde.
Adgang til bestyrelsesreferater på hjemmesiden: det blev besluttet at det ikke længere er 
nødvendigt med kodeord for at kunne tilgå referaterne.
Thomas Krag og Jørgen ser på, hvorledes bestyrelsesreferaterne er digitalt arkiverede. 

3. Hængepartier fra sidste møde
Nøgler til foreningens lokaler
Charles oplyste, at der er nøgler ude, som ikke er registrerede. Bruno gav kopi af Prebens 
oversigt over arbejdshold. Thomas foreslog, at alle nøgler indsamles op til generalforsamlingen
og udleveres til de relevante personer og arbejdshold, som bliver sammensat til dette års 
aktiviteter. Bestyrelsen bakkede op om Thomas forslag. Ansvarlige for opgaven: Thomas og 
Charles.

Møde med vurderingsudvalg
Tim fremhævede retningslinjer for vurdering, som bl.a. beskriver de ansvar, vi har som 
bestyrelse. Besluttet, at Tim, Nicki og Ove forbereder møde med vurderingsudvalg inden 
generalforsamlingen. De vurderer i den forbindelse, hvilke forhold vi som bestyrelse skal være 
særligt opmærksomme.  Tydeliggørelse af bestyrelsens ansvarsområder ved vurdering tages 
op på næste bestyrelsesmøde.

Arbejdshold, herunder toilethold
Ove og Bruno havde snakket med have 1. Toiletholdet er reduceret, da der er færre toiletter at
renholde nu. Dette var beklageligvis ikke meldt godt nok ud. 
Græshold: Bruno og Ove snakker med Kenneth, have 11, og Jørgen, have 75, om tilpasning af 
græshold.



Pumper 
Tages op på kommende bestyrelsesmøde.

Hjertestarter
Ulla havde forud for mødet fremsendt materiale og tilbud fra Falck. Besluttet at tage 
leasingmodellen, som giver en årlig driftsudgift på 4275 kr. og en engangsudgift til opvarmet 
skab på 4995 kr.

Parkering
Besluttet at se tiden an og se, hvordan det fungerer med P-pladser og medlemmernes 
mulighed for en P-plads på haveloddet. Oplyst at Nordre Vang også har givet medlemmerne 
mulighed for at parkere på havelod, da de besluttede at nedlægge et antal p-pladser.

Oplysningsseddel
Jørgen havde fremsendt udkast, der blev gennemgået og tilrettet. Planen er, at sedlen 
udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling i slutningen af februar og lægges på 
hjemmeside.

Værditilskrivning
Vi drøftede forskellige modeller, som på den ene side afspejler de værdier, der er skabt i 
fællesskab på vores område – og som samtidig er en fair og retfærdig ordning i forhold til, hvad
den enkelte have har bidraget med og fået glæde af. 

Jørgen havde undersøgt på nettet, hvordan andre haveforeninger har gjort. Besluttet, at 
Jørgen arbejder videre med sagen og søger viden hos Kolonihaveforbundet og vores revisor – 
og afstemmer forslag med Tim forinden fremlæggelse for bestyrelsen. 

Indkøb service til foreningshuset
Tim havde undersøgt muligheder hos 2 leverandører for op til 150 sæt. Vi drøftede skabsplads 
og antal. Foreslået, at reserve-service opbevares i aflåst rum. Tim arbejder videre på sagen.

I den forbindelse drøftede bestyrelsen
- Hvor mange personer er lokalet godkendt til? Ove henviste til byggesag, hvor kommunen 

havde godkendt lokalet til det antal medlemmer, foreningen har. Tidligere udsendt til 
bestyrelsen - Ove finder dokumentet frem igen. 

- Skal fælleshusets økonomi køres som en selvstændig del af foreningens regnskab? Dette 
overvejes til næste møde.



Venteliste
Jørgen oplyste, at 7 på ventelisten ikke har betalt inden fristens udløb i november. De 
meddeles, at de derfor er væk fra ventelisten – medmindre de har foretaget indbetaling, som 
ikke er korrekt registreret. Herefter sender Jørgen revideret venteliste til Thomas Krag til 
hjemmesiden.

Vand
Thomas Krag havde fremsendt vandregning til bestyrelsen. Heraf fremgår, at prisen pr. m3 er 
steget med 5 kr., hvilket ikke menes at være meddelt os før og derfor ikke medtaget i vores 
regning til medlemmerne. Thomas Krag undersøger, om det skulle fremgå af tidligere 
korrespondance med Tårnby Forsyning – hvis ikke vil Ove fremsætte klage overfor dem. Tages 
op igen på næste bestyrelsesmøde.

Fritagelse fra pligtarbejde
Charles og Bruno henvender sig til dem, der har været fritaget i 2021 for at høre, hvad 
situationen er i 2022. Hvis et medlem har svært ved at bidrage på de fælles pligtsarbejds-dage, 
overvejes det, om der er andre opgaver, som vedkommende kunne løfte.

4. Opgaver inden generalforsamlingen den 2. april

Årsregnskab
Det skal times med administrationsselskab og revisor, således at vores tidsfrister kan 
overholdes (efter bestyrelsesmødet har Ove fremsendt datoer). 

Ove mindede om, at hvert bestyrelsesmedlem skal underskrive elektronisk.

Driftsbudget
Bestyrelsen ønskede undersøgt, 
- om budgettet med fordel kan stilles op på samme måde som regnskabet
- om afskrivning kan medtages, evt. som sidste del af budgettet, så man både kan se 

driftsresultat og resultat efter afskrivninger

Aftalt at Ulla med hjælp fra Laila og Jørgen ser på opgaven til næste møde.

Bestyrelsens beretning
Ove skriver beretning. Alle opfordres til forud for næste bestyrelsesmøde at skrive til Ove, hvis 
der er punkter, som man gerne ser kommer med i beretningen.



Indkomne forslag
Hvilke forslag skal bestyrelsen stille? Ove foreslog, at der stilles forslag vedr. ensretning af 
vejene på vestsiden. Opbakning til forslaget. Enighed om, at det ikke gælder cykler, og at det 
vil være bedst at Tværvejen bliver udkørselsvej – det vil være nemmere for besøgende at 
forstå systemet med indkørsel forbudt skilt ved Tværvej. Ove formulerer forslaget. 

Dirigent til generalforsamlingen
Det afklares på kommende møde, hvem vi vil sørge om at varetage hvervet.

5. Eventuelt
Charles spurgte til sag vedr. pris for leje af fælleshus, hvis aftalen er indgået inden stigning i 
gebyr blev vedtaget på generalforsamling. Jørgen mente, at Laila på tidligere bestyrelsesmøde,
hvor vi behandlede forslag til gebyrliste for 2021 havde redegjort for praksis på området. 
Jørgen undersøger dette til næste gang.

6. Næste bestyrelsesmøde
Mandag d. 21. februar kl. 17. Carina meldte afbud.

Referent Jørgen


