Referat af Ordinær generalforsamling i N/F Kløverengen
Torsdag den 6. marts 2014 kl. 19
i Mariakirken, Istedgade 20, 1650 Kbh. V.
Bemærk venligst sted og tidspunkt. Der bliver i pausen mulighed for at bese kirken.
22 medlemmer til stede
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: Nielsine Poulsen
Stemmetællere: Anita Saginario og Sheena Dempsey Petersen
Nielsine slog fast: Generalforsamlingens legitimitet er i orden. Der er indkaldt rettidigt.
2. Formandens beretning
Konstitueret formand Torben Madsen aflagde beretning.
Omrokering i bestyrelsen: På grund af interne forskelligheder trak den tidligere formand for
bestyrelsen sig i sommer, og næstformand Torben Madsen har siden fungeret som konstitueret
formand. Bestyrelsen vurderede, at formandsskiftet skete så sent på sæsonen, at det ikke var
hensigtsmæssigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at foretage et formelt valg.
Bier i haven: bigruppen består nu af 20 personer. Der blev høstet ca. 45 kilo honning på trods af den
sene sæsonstart. Honningen vandt førsteprisen i kategorien ”Flydende honning” ved Københavns
Amts Biavlerforenings julehonningsmagning.
Kagedage: kagedagene – den sidste søndag i måneden - og det sociale liv omkring dem har fungeret
rigtig godt i den forløbne sæson. De giver godt miljø for både ”faste kunder” og andre, der kommer
og går.
Fester: foreningens fester har været vellykkede og velbesøgte i et omfang, der har givet anledning til
overvejelser om udvidelse af mulighederne i og omkring Fælleshuset. Mere senere.
Indbrud: i de seneste par måneder har vi haft ubudne banditter på besøg i flere omgange. Det giver
utryghed og stress, men kan nok ikke helt undgås. Levende hegn og metalhegn checkes løbende og
svagheder udbedres. Alle opfordres til at anmelde indbrud til politiet pr. telefon eller mail/politiets
hjemmeside.
Ventelisten: er lang, og den bliver derfor ikke åbnet i år.
Fælles arbejdsdage: tidligere er det blevet bestemt, at alle medlemmer skulle deltage i mindst én af
to arbejdsdage og at medlemmer, der ikke overholdt bestemmelsen skulle betale en bod på kr. 250.
Det har været lidt ubehageligt og urimeligt at håndhæve bestemmelsen og bestyrelsen vurderer, at det
ikke er nødvendigt med straf. Fremmødet til de hyggelige arbejdsdage er rigtig godt, så bestemmelsen
om bod ved manglende fremmøde er sat i bero indtil videre.
Toilet: der er etableret et nyt ”tissetoilet” til både herrer og damer i hjørnet ved bierne. Der overvejes
endnu et toilet. Der er flere mennesker i haven end tidligere og dermed også større behov for toiletter.
Muld, sand, gødning: der blev ikke strøet sand på stierne i 2013. Det skal gøres i 2014.
Det er ikke endeligt afgjort, hvad vi gør mht. muld og hestemøg i 2014.

I parentes: Annette Skov har fået foretaget en jordbundsprøve af sin have. Jorden er overgødet, men
den mangler kvælstof. Det kan være tilfældet i andre haver også, hvor der er blevet tilført både muld
og hestemøg.
Fælles redskaber: foreningen råder over et arsenal af redskaber, som kan lånes. Og naturligvis sættes
på plads igen. (Liste over redskaber og deres placering i glasskabet?)
Samarbejde med Københavns Kommune: Vi lejer vores jord af kommunen. Begge parter har
rettigheder og forpligtelser, men forholdet er ulige… Det kan være svært fx at få kommunen til at
fjerne skrald, der er smidt på vejen. Bestyrelsen er dog i konstruktiv dialog med den ansvarlige i
kommunen, som har erkendt at det er kommunens ansvar at fjerne dumpet affald. Kontakt Torben,
hvis nyt affald opdages.
Samarbejde med Kreds 1, Kolonihaveforbundet: Kreds 1 har ligget underdrejet og har været svære
at komme i kontakt med. Bygge- og dispensationssager, der er sendt til kreds 1, er gået i stå. Der er
håb om bedre tider, når Kredsen får valgt en ny formand.
Fællesskab i haven: der er rigtig mange, der yder en indsats for fællesskabet: lukker døre, lukker
huller, ordner arkiv, tager flag ned, tømmer toiletter, hjælper med at køre det tunge rundt, bager kager
mv. En hånd til folket!
Der blev stillet spørgsmål vedr. gødning, bestyrelsens rolle ved indbrud, evt. fældning af træ.
Kommentar vedr. affald: hvis kommunen ikke fjerner affaldet kan politiet evt. tilkaldes.
Der mangler lys på en sektion af cykelstien. (Man kan selv anmelde den slags på
http://givetpraj.kk.dk)
Der lød en tak til Torben for at have overtaget formandsopgaven.
Den konstituerede formands beretning blev taget til efterretning.
3. Godkendelse af årsregnskab for 2013
Kasserer Annette Skov orienterede.
Bemærkning fra salen: Regninger fra Københavns Kommune/Hofor kan være lidt svære at regne med.
Regnskabet blev godkendt.
4. Drøftelse af anlægsprojekter
Torben orienterede jf. det udsendte. Gert orienterede om biområdet.
Spørgsmål til udgifter i forb. med ”opgradering” af Fælleshuset. Der kommer formodentlig udgifter til
vandrørene før eller siden og det er vigtigt, at vi har midler til den udgift. Bestyrelsen er klar over
problemet.
Der blev stillet spørgsmål vedr. organiseringen af bigruppen/foreningen og spørgsmålet blev drøftet.
Bestyrelsen er opmærksom på, at det kan være problematisk med bigruppen som en ”forening i
foreningen”, og at alle bestyrelsens medlemmer også er medlemmer af bigruppen - selvom der er bred
opbakning til bi-projektet.
Spørgsmål ved ”indlagt vand” i Fælleshuset: der er tale om at finde en enkel løsning så fx opvask og
tapning af vand til kaffe kan foregår indendørs.
Foreningen støtter projekterne og bestyrelsen går videre med dem.

5. Vedtagelse af kontingentforhøjelse på 100 kr. for 2015
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget efter en drøftelse af rimeligheden i at akkumulere
formue/nødvendigheden af at have en buffer til større udgifter til fx vandrør.
6. Godkendelse af budget for 2014
Kasserer Annette Skov orienterede. Budgettet blev vedtaget.
Spørgsmål til en evt. udgift til større affaldskapacitet. Bestyrelsen undersøger.
PAUSE med rundvisning i kirkerummet og tårnet.
7. Valg af formand: Torben Madsen opstiller
Torben Madsen valgt
8. Valg af bestyrelsesmedlem for ét år: Lise Lotz modtager genvalg
Lise Lotz genvalgt
9. Valg af suppleant til bestyrelsen for ét år: Mette Løvgren modtager genvalg.
Mette Løvgreen genvalgt
10. Valg af 2 revisorer: Kim Skytte Graae og Hanne Jensen modtager genvalg
Kim Skytte Graae og Hanne Jensen genvalgt
11. Revisor suppleant: Flemming Jarlsvig modtager genvalg
Flemming Jarlsvig genvalgt
12. Valg af vurderingsudvalg: Frank Pedersen, Erik Pedersen og Torben Madsen opstiller
Frank Pedersen, Erik Pedersen og Torben Madsen (gen-)valgt.
13. Eventuelt
Der lød en opfordring til alle om at give besked, når man tager på ferie og evt. afgrøder skal/må høstes
af andre.
Små-job-listen gik rundt, og den går rundt igen til standerhejsningen.
Referat ved Lise Lotz
Den 10. marts 2014

Referatet godkendt af formand Torben Madsen og mødedirigent Nielsine Poulsen
17. marts 2014

