
Referat af bestyrelsesmøde i H/F Klausdalsbro 15. juni 2022 

Til stede: Sanne, Torben, Lotte, Emil, Peter, Hassan, Yvette og 
Laura. 

Afbud: Sten. 

1. Godkendelse af referater: Referater fra d. 27.4 samt 25.5 godkendt 

2. Orientering fra kassereren:  

Bogholderens kontokort er lidt forsinket. Generalforsamlingensudgiften 
skal være 1.700 større grundet mødepenge. Mødepenge flyttes til konto 
15100 som er den korrekte kontering. Udgiften til vandmålere er kr. 
14.950.  

Husets omsætning ligger ca. 10.000 over det normale, idet Human ikke 
har sendt regning. Elregningen er 6.000 større end vi plejer grundet 
prisstigningen. Der er generelt rod i Husets afregning specielt for 
fredagsbar. 

Den ønskede rampe til grøntcontaineren kommer til at koste ca. 18.000 
incl. Moms. Bevilget.  

3. Orientering fra Huset 

Det går op og ned. Der er kommunikationsproblemer omkring 
vagtordning. Der er ligeledes problemer med oprydning efter fredagsbar. 

Vi spørger Lotte, om hun vil stå for regnskabet fra fredagsbar. Ved andre 
arrangementer er arrangørerne ansvarlige.  

Billardet skal have nyt klæde. Det koster ca. 10.000 kr. Billardklubben 
betaler 5.000, haveforeningen kr. 5.000.  

4. Orientering fra formanden 

Vi siger nej tak til det tilbudte fodboldmål. 

Laura skriver et brev til levnedsmiddelstyrelsen om, at haveforeningens 
bestyrelse har givet tilladelse til at Human laver dagens ret til 
haveforeningens medlemmer. 



Kastanjetræet ved pladsen skal beskæres. Torben indhenter tilbud. 

Have 189 er klar til fremvisning. 

Sanne og Torben har gået ”hæktur” i foreningen og givet ”påtale” til de 
hække der skal klippes ind for at overholde de 3,5m i bredde på vejene 
som sikrer, at brandmyndighedernes krav bliver overholdt. 

Det har vakt en del påstyr. 

Enighed om, at de omdelte breve i postkasserne ikke er den slags påtaler, 
der koster penge. Der blev vedtaget et påtalebrev som sendes pr. mail til 
de haver, som ikke følger den første påtale om hækklipning, samt et 
andet påtalebrev for misligholdte haver. 

Lotte gennemgår vores ordensvedtægter, og kommer med forslag om 
ændringer. 

5. Sankt Hans :  

Opslag godkendt. 

Lotte kigger på trykning af sange. 

6. Sommerfest: 

Gruppen holder løbende møder. Næste møde er d. 18.  

Der er et specielt lyshold 

Festudvalget gik på fredagsbar for at hverve aktivister. Der var også 
gevinst. 

Søndag er der planlagt auktion hvor overskuddet går til et godt formål. 
Peter foreslog Ukraines børn og evt. underholdning fra Ukraine, men det 
kræver måske at budgettet på de 30.000 overskrides. Det vender vi 
tilbage til. 

Detaljeret plan over de 3 dage forelå allerede. 

7. Petanque udvalget: 



Udvalget har haft møde og de har foreslået bestyrelsen forskellige 
muligheder for placering af petanquebanen. 

Vi blev hurtigt enig om, at en bane er bedst placeret på pladsen, bagved 
foreningshuset. 

8. Forslag fra børneudvalget: 

Børneudvalget har foreslået 3 arrangementer: Kom på legepladsen! 
Søndag d. 24.7, Spis og skrub af d. 13.7. Den bliver vi nødt til at foreslå 
ændret til d. 14.7 samt Disney sjov og børnedisco d. 8.7.  fra kl. 18.30-
21.00. Ved sidste arrangement skubber vi fredagsbaren til kl. 21. 

Børneudvalgets forslag blev dermed vedtaget. 

9. Vild med vilje: 

Mange haver opsætter skilte med ”Vild med vilje”. Enighed om, at de 
dermed ikke undtages fra de krav der blandt andet er i vores 
ordensbestemmelser om at haven skal holdes. 

Vi er interesseret i at holde møde om emnet. Evnt. på Gammelgård. 

10. Præmiehaver: 

Sidste års præmiehaver herunder miljøvenlig have har været på rundtur 
og har indstillet følgende haver: 

Traditionelle præmiehaver: 4, 33, 72, 90, 128, 165, 168, 172, 205 og 225. 

Miljøvenlig have: 95 og 97 

Børnevenlig have: 9 og 84 

11. Tilbud fra elektrikere. 

Tages op senere. 

12. Kontorvagter/fællesarbejde vagter. 

Kontorvagter : 21.6: Emil, 28.6: Torben, 5.7: Sanne, 12.7:Hassan, 19.7: 
Peter, 26/7: Emil. 

Fællesarbejde: 18.6: Peter og Hassan, 25.6: Sanne, 16.7: Emil, 30.7: Lotte. 



13. Kollektive beslutninger/egne beslutninger. 

Enighed om, at beslutninger bliver bedre når de træffes kollektivt. 

14. Korrekturlæsning af referater: 

Der er fundet 2 fejl i generalforsamlingsreferatet. Den ene var en fejl der 
kun kunne ses ved udskrivningen, den anden var forglemmelsen af Lotte 
til husudvalget. 

Ingen af fejlene kunne findes ved korrekturlæsning som i øvrigt er 
foretaget mindst 5 gange. 

Der er store chancer for at skrive fejl på udvalgene. Vi bør nok gøre det 
anderledes næste år. 

15. Evt: 

Hjerteløbermøde. Flest kan d. 5.7. 

Vi skal have organiseret loppemarked. 

Der er hækproblemer ud mod Klausdalsbrovej 

 

Næste møde: 13. juli. 


