
Referat af bestyrelsesmøde i H/F Klausdalsbro 8.9.2022 

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

Ikke til stede: Hassan. 

1. Godkendelse af referat . 

Godkendt med den rettelse at kopimaskinen er ca. 100 kr. billigere i kvartalet end 
vores nuværende. 

2. Orientering fra kasserer: 

Torben har haft møde med bogholderen. Balance for juli modtaget. Overskud fra 
Huset og fra spillemaskinerne er brugt til vekslepenge til sommerfesten, det påvirker 
naturligvis overskuddet. 

Døren og vinduet til fællesarbejdskontoret er repareret.  

Human skal jf. kontrakten stige 2% i husleje. Det er omkring kr. 208,- mdl,-. 

Aftenen med Nikolaj Korneliusen blev vellykket. Der var 36 som deltog. Til skovturen 
var 41. Den var også vellykket. 

Herlev kommunes medborgerhus er lejet til generalforsamlingen til d. 15.4.23. 

Humans kunder bruger sommetider foreningens Mobilpay ved en fejl. Det er et stort 
administrativt arbejde at tilbageføre. Vi vedtager et gebyr på kr. 5,- 

3. Orientering fra Huset 

Lejere til Huset på lørdage må gerne stille deres ting ind fredag aften.  

Der er kun et lille salg på fredagsbarerne. Vi må have nye aktiviteter op på 
årsmødet. 

4. Orientering fra formanden 

En have havde bedt om en lille bil fra Falck til bilhjælp, men der kom en stor bil som 
ikke kunne komme frem grundet hækkene. Uforskammet falckmand men Sanne har 
fået undskyldning fra Falck. Men uanset hvad skal hækkene ind, så et 
udrykningskøretøj kan komme frem ved feks, brand.  

Henvendelse fra Kai via Facebook om støjværn mm. Sanne svarer ham. 

Høstmarked er udviklet sig fra egne produkter til loppemarked og salg af andres 
produkter. Retningslinjer bør overvejes til næste år. 



Ukrudtspigerne har nu gået 3 gange. Sanne kigger på de haver som har fået 
anmærkninger 3 gange. Det har hjulpet. Det er nu 17 haver, det drejer sig om. 

5. Præmiefest : 

 Vi bliver imellem 14 og 15.  

6. Evaluering af sommerfesten: 

Der forelå en skriftlig evaluering. Vi tager beslutning om evt, kommende 
sommerfester op på årsmødet. 

7. Kommissorier: Udsættes. 

 

8. Byggeregler: Udsættes. 

 

9. Fællesarbejde: Udsættes. 

 

10.  Kontorvagter/ fællesarbejdsvagter. 

Kontorvagter: 13/9: Peter, 20/9: Sanne, 27/9: Torben. 

Fællesarbejde: 10/9: Lotte, 24/9: Sanne, 1.10: Sanne, 23/10 Yvette. 

Næste møde: Torsdag d. 13.10.22 kl. 18.  


