
HF Sommervirke
Referat af bestyrelsesmøde 

Dato: 20/9-22 Tid: 16:30 Sted: Kontoret

Til stede: Nicki Komi (formand), Jørgen Sprogøe Petersen (næstformand), Tim Mahler 
(bestyrelsesmedlem), Charles Jensen (bestyrelsesmedlem), Torben Jensen (bestyrelsesmedlem), 
Thomas Jensen (suppleant), Laila Lundfold (suppleant) og Thomas Krag (webmaster).
Afbud: Ulla Hansen (kasserer) og Natascha Larsen (bestyrelsesmedlem).

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen var på forhånd udsendt og blev godkendt.

2. Godkendelse af referat, valg af referent
Referat af bestyrelsesmødet fra den 22. august 2022 blev godkendt med en enkelt rettelse.
Thomas Krag (webmaster) blev referent.

3. Orientering fra formanden, siden sidst.
a. Havevandring nummer to foretaget af Tim og Nicki den 13. september. En del af de 

ting, Nicki skrev til lejerne om efter den første havevandring, er efterkommet. Der 
følges op i det nye år.

b. Afslutningsfest / sæsonstart 2023. Nicki har talt med René Hyrpel fra Arbejdernes 
Landsbank om at arrangere en fest omkring sæsonstart næste år.

c. Status på arbejdet med godkendelse af fællesbygninger. Materiale fra 
bygningskonstruktør Julian Bokej er netop ankommet og er videresendt til kommunens 
kolonihaveteam og Naturstyrelsen. Der bliver formentlig behov for dispensation for 38 
m2 udover de tilladte 300 m2 fællesbygninger i følge lokalplanen. Bestyrelsens 
anbefaling af højt 80 personer ved fester kan fint rummes indenfor den forventede 
myndighedstilladelse for fælleshuset.

d. Affaldssortering. Møde med Malte Harhorn Jørgensen fra kommunen vedr. 
affaldssortering holdes den 13. oktober.

4. Aktuelle opgaver
a. Skiltning af veje og numre, opstilling af nye skilte. Afventer at Lars Peter har 

produceret. Nicki går efter en løsning med opsætning på acryl (plexiglas), aluminium er 
for dyrt.

b. Opvaskemaskine i fælleshuset mangler nyt vandfilter. Torben undersøger med BWT.
c. Kommunikation til nye medlemmer. Gammel formular om kommunikation, hvor den 

enkelte lejer bekræfter, at kommunikation kan ske via mail, tages i brug igen. Ove 



arbejder på velkomstfolder. Udkast til skriv ved Thomas webmaster kan indtil videre 
anvendes. 

d. Rettelser på foreningens hjemmeside. Tekst om salg af kolonihave på hjemmesiden 
viste sig at være misvisende. Torben gjorde opmærksom på, at personoplysninger for 
fratrådte medlemmer skal slettes et halvt år efter, at medlemmet er trådt ud. Dette 
følger af privatlivspolitikken (ligger på hjemmesiden under Praktisk info > 
Persondatapolitik). Drøftet, om man måske kan sætte grænsen ved 2 år, da et halvt år 
kan være svært at efterleve i praksis. Torben pegede desuden på, at det gebyr, der 
nævnes for klubbers brug af fælleshuset, er sat op siden vedtægterne blev skrevet. 
Webmaster skriver dette ind (ligger under Fælleshuset > Vedtægter for fælleshuset). 
Der står også et punkt på gebyrlisten om negative renter, som ikke i praksis bliver 
opkrævet. Alle opfordret til at nærlæse hjemmesiden og vende tilbage, hvis der er 
behov for rettelser. Ikke-aktuelle nyheder fjernes.

e. Fastsættelse af møde med vurderingsholdet. Kolonihaveforbundet har arrangeret et 
brush-up kursus den 22. september, som vurderingsholdet samt Tim deltager i. 
Herefter holdes et møde mellem vurderingsholdet og dele af bestyrelsen. Charles, Tim, 
Nicki, Thomas og Torben vil gerne deltage. Nicki finder en dato, hvor så vidt muligt alle 
kan.

f. Telt ved fælleshus. Pavillon (telt) ved fælleshuset skal fjernes efter ønske fra 
kommunen. Deltagere i et nedtagningshold, som skal fjerne pavillonen i efterårsferien, 
efterlyses pr. mail. Pavillonen tilhører bestyrelsen, og kan opbevares på det tredje 
fællestoilet, som ikke er i brug. Torben snakker med Ole, Søren og Kenneth om projekt 
med en permanent, overdækket terrasse til afløsning af pavillonen. Dette projekt kan 
med fordel medtages, når der søges om dispensation fra lokalplanen (punkt 3 c). 

g. Status efter pligtarbejde. Det meste af det planlagte arbejde søndag den 18. 
september blev udført. Flere fra bestyrelsen var mødt op. Behov for at der kommer styr
på kort til Harald Nyborg, så pligtarbejdsholdet kan foretage de nødvendige indkøb. I 
øjeblikket bliver man afkrævet fuldmagt og identifikation, hvis man vil bruge kortet. 
Nicki tager aktion.

h. Dato for den ordinære generalforsamling. Bliver lørdag den 15. april kl. 10:00.

5. Økonomi, regnskab, budget
Status siden sidste møde: Ulla og Jørgen har gennemgået posteringer. Der er diverse 
afvigelser mellem det vedtagne budget og det faktiske og forventede forbrug samt 
indtægter. Den samlede afvigelse er til den positive side, så der er rum til mer-udgifter på 
ca. 60.000 til fx fælleshusets terrasseoverdækning og indhegning af affalds-ø.
Der følges op på hvor mange handler, der er indgået i år.
Jørgen havde gravet i tallene og kunne fremvise første bud på et samlet byggeregnskab 
(kloak, veje og internet). Der er visse uoverensstemmelser, som søges belyst.
Vores administrationsselskab newsec oplyser, at de vil tage et nyt ProBo system i brug, 
hvilket skulle kunne lette diverse processer. Kursus afholdes via Teams den 22. og 23. 
september.



6. Forslag 
Varmepumpen i fælleshuset.
Jørgen foreslår, at bestyrelsen beslutter sig for at
- få undersøgt, om varmepumpen i fælleshuset kan skrues ned til 8-10 grader
- opfordre klubberne til allerede nu til at prøve at finde andre måder at mødes
- iagttage tilbageholdenhed hvad angår forbruget i de øvrige fælleshuse.

Forslaget begrundes med, at der er tale om et stort elforbrug til at opvarme fælleshusets 
200 m2, og at der er iværksat en nationale indsats for at spare på energien både grundet 
prisniveauet og forsyningssituationen.

Konklusion: Temperaturen sænkes, og vi øger opmærksomheden på forbruget over 
vinteren, men der sendes ikke opfordring til klubberne om at finde andre steder til deres 
aktiviteter.

7. Eventuelt
Pumper: Thomas (webmaster) undersøger, om der kan gøres noge, så hår og vådservietter 
ikke medfører driftstop.
Alternative lejere? De faktiske brugere af en have undersøges. Bestyrelsen gør 
opmærksom på vedtægterne, hvor der står: "Ønsker man midlertidigt at overlade brugen 
af et havelod til andre, skal der søges tilladelse fra foreningens bestyrelse. Dette gælder 
også selvom det sker uden vederlag. Hvis denne bestemmelse overtrædes, kan bestyrelsen
gøre brug af lejekontraktens § 7, som omhandler foreningens mulighed for at ophæve en 
lejeaftale."
Vandbrønde. Torben gjorde opmærksom på, at man skal ”motionere” haner i brønden 
mindst en gang om året. Medtages i snarlig mail til medlemmerne.

8. Næste bestyrelsesmøde
Mødet holdes mandag den 7. november 2022. Der skal blandt andet drøftes slagplan for 
generalforsamlingen.


