
 
1 

 

       Referat bestyrelsesmøde 2. maj 2022  
    

   

 

Deltagere: Rikke, Victor, Signe, Rasmus, Anna Louise og Per (ref.).  Afbud: Steffen 

 

 

Åbent referat: 

 

1. Konstituering af bestyrelsen & roller/opgaver i bestyrelsen 

- Formand: Anna Louise Stevnhøj (have 34), løbende tjek af foreningsmail og besvarelse af interne og 

eksterne henvendelser 

- Næstformand: Rasmus Abildgaard (have 48), stedfortræder for formand 

- Kasserer: Victor Rosenberg (have 49) 

- Husbestyrer: Signe Thorning Jensen (have 30) 

- Vandbestyrer: Rikke Reimann (have 46) 

- Sekretær: Per Rasmussen (have 32) 

 

Med hensyn til fælleshuset vil Anna Louise tage sig af bookning og opkrævning af gebyr for leje, og Signe vil 

tage sig af udlevering af nøgler og opfølgning på rengøring mm. 

 

2. Gensidig orientering fra mailen og hverdagen 

- Anna Louise og Signe vil gennemse den eksisterende lejekontrakt for fælleshuset og foretage 

eventuelle ajourføringer, fx sproglige præciseringer. 

- Kamstrup har varslet en abonnementsstigning fra den 25. april 2022 på 7-30 %. 

- Foreningen har modtaget en regning fra elinstallatør på reparation af den defekte havelampe. Der 

havde været lidt usikkerhed omkring tidspunktet for reparationen, da vi ikke havde fået noget 

information om arbejdets udførelse fra elinstallatøren. 

- Foreningen har modtaget en reklame fra et administrationsselskab med speciale i 

haveforeninger/andelsforeninger. Rikke vil se nærmere på om det kunne have interesse for os. 

- Vores nuværende revisionsselskab har varslet en prisstigning fra 9500 kr./år til 10-12.000 kr./pr år 

ekskl. moms. Rikke har undersøgt prisen hos et andet revisionsselskab, som koster 10.000 kr./år. 

Bestyrelsen overvejer om vi skal skifte revisionsselskab. 

 

3. Opsamling på generalforsamling(-er) 

- Den bestilte vvs-installatør kom aldrig og tjekkede vores hovedvandmåler. I stedet vil Anna Louise 

nu kontakte HOFOR for at høre hvornår vores vandmåler senest er blevet skiftet og hvornår den 

skal udskiftes igen. 

- Anna Louise vil rette vedtægter og husorden til i overensstemmelse med de vedtagne ændringer på 

generalforsamlingen 29. marts og ekstraordinær generalforsamling 2. maj 2022. 

 

4. Overblik over diverse opgaver, hængepartier og projekter 

Legeplads: Victor har modtaget et mere udspecificeret tilbud på etablering af en ny legeplads: ca. 

55.000 kr. for nyt legehus og gynger mm inklusiv montage, og ca. 175.000 kr. for gummiunderlag 

(begge ekskl. moms), i alt ca. 300.000 kr. inkl. moms for en ny legeplads. Der er i bestyrelsen stemning 
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for at en ny legeplads etableres i etaper, og at det nuværende underlag af faldgrus er godt nok, måske 

vil der være behov for lidt ekstra nyt grus. Inden der tages hul på fornyelsen af legepladsen skal der 

udarbejdes en samlet plan for legepladsområdet inklusiv ’voksenområder’ og eventuel ny beplantning 

af fx elmetræer. Et færdigt udkast til ny legeplads vil blive rundsendt til foreningens medlemmer til 

orientering og kommentering. 

 

Arbejdsdag og sommerfest: Næste arbejdsdag bliver lørdag den 17. september 2022. Arbejdsdagen 

afsluttes med fællesspisning/fest.  

 

Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 6. juni 2022 kl. 18.30 


