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REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, mandag, den 8. juni 2020 

 

Deltagere: Henrik Persson (HP) – René Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Karin Nielsen (KN) 

– Thomas Sørensen (TS) – Flemming Gutheil (FG) – Jeppe Friborg (JF) – Gunner Jensen (GJ) – 

Torben Peters (TP) – Steen Kriegel Petersen (SK) samt Eva Sehested (ES).  Thomas Skouboe  fra 

Tennis deltog under punkt 6, som mødet blev indledt med. 

Afbud: Bjarne Kellberg – Søren Bergquist –Bent Lind. 

Fraværende: Erik Ørnskov – Philip Schwartz – Bo de Fries. 

 

 

Dagsorden: 

  

1. Referater: (HB mødet den 10. marts og FU mødet den 13. maj 2020) 

Begge blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi 

- JR gennemgik summarisk den aktuelle status og påpegede, at udlejningen af 

sommerlejren har ligget helt stille i foråret. Det betyder en manglende lejeindtægt på 

skønsmæssigt 150 tkr. Vi er fortsat i gang med at undersøge mulighederne for at få andel 

i de offentlige hjælpepakker. 

-  

3. Sommerlejren 

- Som nævnt ovenfor har brugen af lejren ligget stille i foråret. Den årlige arbejdslejr blev 

også aflyst. 

- De ansvarlige ledere har netop besluttet at gennemføre vores egne afdelingers lejre i 

sommerperioden under hensyntagen til regler om afstand mv. 

 

4. Huset 

- Vi fik mulighed for at søge klubhuspuljen om den tiltrængte renovering af garagen, og 

afventede afgørelsen, men desværre fik vi afslag. Der er dog afsat en del penge til 

arbejdet, og det påbegyndes i uge 30. 

- Da huset igen er åbent for møder mv. bliver der anskaffet flasker med håndsprit og opsat 

skilte om at der efter møder skal afsprittes stole og borde. 

 

5. Administrationen  

- Kontorer og omklædningsrum har været lukket siden midt i marts, men forventes åbnet i 

løbet af få dage.  

 

6. Projekt tennishal 

- JF orienterede om at der var kommet tilsagn om 450 tkr. fra klubhuspuljen, og således er 

økonomien sikret. Der var udsendt oversigt over byggeriet med start i uge 27, hvilket der 

var opbakning til. Dog skal Holbergskolen orienteres om det forestående arbejde, som 

primært vil ske i dagtimerne, hvor de må indrette deres brug under hensyntagen hertil. 
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Thomas Skouboe koordinerer de praktiske forhold og opsætter nødvendig information. 

TS mfl. erindrede om problematikken ved at etablere en separat driftsforening til 

tennishallen i relation til vores generelle eksklusivret til anlægget. JF udarbejder udkast 

til aftale om brugsretten mellem CF og driftsforeningen som et supplement til den 

tinglyste aftale mellem CF og Københavns Kommune. 

- FG påpegede behovet for en genopretning af dels brandvejen og dels indkørslen, når 

byggeriet af tennishallen skal afsluttes.  

- RTO bad om at det blev noteret, at Tennis fortsat har sine tildelte træningstimer i 

Emdruphallen, indtil tennishallen er klar til brug. 

 

7. Nyt fra afdelingerne 

- Tennis er kommet godt i gang med sæsonen og fået en del nye medlemmer nok pga. 

restriktionerne i samfundets i øvrigt.  

- Fodboldbanerne bruges nu i mindre omfang af Nørrebro Boldklub. Selv om det er et 

mindre indgreb i vores eksklusivaftale, må vi acceptere det, da der er plads til det.  

- Aftalen om håndbolds midlertidige brug af en del af fodboldbanerne fungerer fint. 

- Drengekoret er hårdt ramt pga. corona, især på de indtægtsgivende aktiviteter. 

 

8. Nyt fra udvalgene:   
-  Der var berammet brugerbestyrelsesmøde d. 26/5, men forvaltningen undlod at udsende 

sædvanlig dagsorden. Der var derfor forvirring om der var møde. Vi afventer et snarligt 

udspil fra Slaatorn, og hvis ikke der snart kommer noget, vil HP rykke. 

- GJ gjorde opmærksom på, at adgangssystemet til huset snart skal udskiftes. Han 

undersøger en fremtidssikret løsning.  

  

9. Eventuelt:   
- CFs udsatte generalforsamling blev fastlagt til torsdag d. 6.8. kl. 19. ES opdaterer 

indkaldelserne. 

- Næste møde i CFs bestyrelse blev fastlagt til torsdag d. 8.10. kl. 19. 

 
     ref.:JR/ES 

 

  
 


