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15. juni 2021  

 

 

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, torsdag, den 14. juni 2021 

 

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

– Flemming Gutheil (FG) – Torben Peters (TP) – Steen Kriegel (SK). Thomas Skouboe mødte for 

Jeppe Friborg.   

Afbud: Thomas Sørensen - Bjarne Kellberg – Jeppe Friborg - Eva Sehested. 

Fraværende: Erik Ørnskov – Philip Schwartz – Bo de Fries – Gunner Jensen – Søren Bergquist -

Bent Lind. 

 

 

Dagsorden: 

  

1. Referater: (HB-mødet d. 29.4.21) 

Blev godkendt uden bemærkninger. 

Da referatet fra generalforsamlingen fejlagtigt ikke var blevet udsendt, medtages det på 

næste møde. 

 

2. Økonomi 

JR orienterede om den aktuelle økonomi, som ser lidt bedre ud, end da der blev budgetteret.  

Udlejningen af sommerlejren ligger allerede over årsbudgettet, men der kommer jævnligt 

små vedligeholdelsesudgifter. 

Vi har modtaget 19 tkr. i coronastøtte for 2021, hvilket var en del under det forventede. 

Via Niels Kahlke har vi nu afsluttet CFs Fond i forhold til Civilstyrelsen. 

  

3. Sommerlejren 

Efter arbejdslejren i maj er lejrens generelle tilstand pæn.  

   

4. Huset 

Det fungerer ikke optimalt med at opgaverne er delt på mange hænder. JR og HP holder 

møde med Eva og efterfølgende indkaldes husudvalget.  

Udvalget havde sidst i maj en arbejdsdag, hvor haven fik en tur. 

Der skal findes en løsning, så vandlåsen på 1. sal ikke tørrer ud. 

  

5. Brugerbestyrelsen 

Vi føler os fortsat uden brugerinddragelse og underforsynet med informationer fra 

Forvaltningen. Kommunikationen er knudret, da Slaatorn ofte blot giver henvendelserne 

videre, uden at vi oplever nogen opfølgning. FG havde påtalt en række mindre ting til 

Slaatorn, og efter 3 uger var der fortsat intet sket. 

 

6. Strategi overfor Københavns Kommune 

Blandt andet i anledning af at kommunen må bruge mange penge på idrætten og den fokus 

der i TV2 var netop på Emdruphallen, var der enighed om, at vi retter henvendelse til 
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politikerne med opfordring til at der investeres i Emdrupparken. HP udarbejder et udkast til 

en skrivelse, som gerne skal afsendes lige efter sommer. 

 

7. Fastlæggelse af administrationsbidrag til CF  

- Der udspandt sig en drøftelse af baggrunden for genindførelse af dette kontingent. Der 

blev erindret om, at det allerede da det i 2018 besluttet at suspendere det i en 3-årig 

periode, og at suspenderingen var midlertidig. Baggrunden var vi i denne periode ville få 

ekstra indtægter som følge af nedlæggelsen af CFs Fond, og dette er nu gennemført.   

- Det blev besluttet, at alle afdelingerne for året 2022 skal betale 100 kr. pr. medlem over 

18 år, og 50 kr. for medlemmer mellem 13 og 18 år. 

-   

8. Nyt fra afdelingerne 

- TS orienterede om tennishallen, som nu kun mangler at få lagt gulvet. Det vil først ske 

til august. Der resterer også en del udendørs oprydning, forventet afsluttet inden d. 1/7.  

-  

9. Mødekalender   
- De kommende CF bestyrelsesmøder blev fastlagt således: mandag d. 30. august, torsdag 

d. 28. oktober og mandag d. 6. december. 2022 møderne fastlægges senere. 

-  

10. Eventuelt:   
- På næste møde skal der afsættes tid til en gennemgang af nyt udkast til vedtægter. 

- Vi skal have en drøftelse med Nykker som opfølgning på mødet i cafeudvalget (RTO). 

- Vi afventer et udspil fra Lyngby-Tårbæk kommune vedr. evt. salg af Hjortekærgrunden. 

 
     ref.:JR/ES 

 

  


