
Bestyrelsesmøde d. 9.8.22 kl. 16-18 

Deltagere: Dorthe, Karin, Robert, Vilhelm, Vibeke og Jeanett 
Fraværende: Mette 
 

1) Godkendt dagsorden med ekstra punkt 14 Nyhedsbrev 

2) Referat fra bestyrelsesmødet d. 2.4.22. Der blev ikke taget referat, da mødet primært 

handlede om opgaver og fordelingen af opgaver til forårets fælles arbejdsdage.  

3) Meddelelser: 

- Kantklipper mangler snor:  Karin undersøger og køber evt. ny 

- Rotter ved komposten ved indgangen: Kommunen er orienteret 

- Alle hunde skal holdes i snor i foreningen 

4) Regnskab: 30-50 medlemmer har ikke betalt rettidigt – Vi skal nok prøve at motivere 

flere til at betale via PBS. Bestyrelsen  overvejer at benytte os af muligheden for at 

opkræve et rykkergebyr, da opgaven er meget tidskrævende for kassereren. Vi har sendt 

brev og opgørelse til Dansk Naturfredningsforening, hvor vi afventer indbetaling af kr. 

53.632. Note 100 er inkl. forsikringer (post 315 slettes). 340 er træfældning. Regnskabet 

ser fint ud.  

5) Fællesarbejde opgaver: Kompost ved bagindgang flyttes til kompost ved fælleshus E. 

Vibeke køber maling og pensler til Noahs Ark. Tværstolper i fælleshus B undersøges af 

tømre i foreningen. Trillebøre har Robert klaret. Bagpladsbede afventer, hvad der skal 

ske med området. Sten ved lod 49 flyttes til kanten udenfor nyttehaven ved komposten 

langs Fiskerstien. Efterspænde bænkesæt. Maling af gulv i Fælleshus B. Fællesstier skal 

også ordnes. Bænk ved fælleshuset kan også ordnes. 

6) Søge fonde til restaurering af Fælleshus H  – Karin, Dorthe og Vibeke er ansvarlige. 

Overveje hvorvidt Fælleshus H restaureres i 2023 eller 2024. 

7) Udviklingsplan for Amager Strand og nyttehaven. Bestyrelsen vil ansøge om at blive 

varig, da Nyttehaven p.t. er delvist varig. Udkast til ansøgning blev godkendt og vil blive 

sendt til KBH Kommune.  

8) Træfældning – Vilhelm står for kontakten til træfældningen, og hvornår det sker i 

efteråret. Kvas bortfjernes. Træfældning sker med udgangspunkt i insektmangfoldighed.  

9) Fællesbesøget af Skovmosen og Ellebakken bliver udsat til næste år. 

10) Fra 3 til 2 i et medlemshus?  Ja efter frivillighedsprincippet, så hvis et medlem fraflytter 

et hus med tre medlemmer, så behøver der ikke flytte et 3. medlem ind. Bestyrelsen vil 

dog kigge på ”3 i et hus”-ønsket igen, hvis nye medlemmer i foreningen skal vente i 

mere end en sæson på et hus. 

11)  Møbler og fliseareal på selve havelod vil der blive stillet forslag om til næste 

generalforsamling. Forslag er, at det max. må fylde 1.2mx1.2m på selve loddet. 

12) Elstik ved udekøkkenet installeres af Robert.  



13) Fælles regnmåler – man må meget gerne organisere sin egen. 

14) Udkastet til Nyhedsbrev blev godkendt og udsendes snarest. 

15) Eventuelt: 

Haven lukkes d.  30.10 med fælles kaffebord. Affaldscontainerne gemmes væk, men 

vand og toilet bliver ikke lukket ned, før frosten sætter ind. Robert og Vilhelm 

koordinerer lukningen. 

16)  Næste møde 24.11 kl. 17 hos Vibeke.  
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