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2. september 2021  

 

 

REFERAT af Hovedbestyrelsesmøde, afholdt i Huset, torsdag, den 31. august 2021 

 

Deltagere: Henrik Persson (HP) - René Thor Olsen (RTO) - Jens Risum (JR) – Thomas Sørensen 

(TS) – Flemming Gutheil (FG) – Torben Peters (TP) – Steen Kriegel (SK) – Erik Ørnskov (EØ) -

Jeppe Friborg (JF) og Eva Sehested.   

Afbud: Karin Nielsen - Bjarne Kellberg – Søren Bergquist. 

Fraværende: Philip Schwartz – Bo de Fries – Gunner Jensen – Bent Lind. 

 

 

Dagsorden: 

  

1. Referater: (HB-mødet d. 14.6.21 og generalforsamlingen d. 27.5.21) 

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi 

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

Men likviditeten er helt i bund, især på grund af de manglende lejeindtægter vedr. 

sommerlejren. Derfor fremrykker vi regningerne til afdelinger vedr. huset og lejren til 

betaling d. 20.9. 

Eva har meddelt, at hun ønsker at stoppe som forretningsfører senest med udgangen af året. 

Vi er i gang med at finde en ny forretningsfører og har en kandidat til samtaler om et par 

uger.  

  

3. Sommerlejren 

Udlejningen er så småt kommet i gang igen. 

Da tagets tilstand er bekymrende, skal vi igen med at indhente tilbud samt udfærdige 

ansøgninger til Fonde. En forespørgsel om hjælp fra Niels Kahlke blev besvaret negativt.   

   

4. Huset 

Først i juli var der en episode, hvor nogle uidentificerede brugere havde svinet voldsomt. 

Det blev klaret af vores tilsyn, men irriterende at vi ikke har kunnet finde frem til synderen. 

Kort derefter havde vi oversvømmelse i kælderen og der blev hidkaldt en slamsuger. Da det 

var en søndag aften, løb regningen op i ca. 11 tkr. 

JR bad TS om at få fodbold til at fjerne efterladenskaberne fra sidste års julemarked. 

HP indkalder snart husudvalget til deres første møde i over et år. 

 

5. Brugerbestyrelsen 

Der er udsendt dagsorden til mødet d. 7.9., hvor mange ting skal vendes. 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 det halter 

fortsat meget. Så vi vil være mindre venlige i dialogen end vanligt. 
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6. Vedtægter 

Der var udsendt et nyt udkast, som var udarbejdet af RTO, FG og TP. Det blev gennemgået, 

og især punktet vedr. bestyrelsens og forretningsudvalgets sammensætning blev drøftet. 

Udvalget vil på baggrund af kommentarerne gennemskrive endnu et udkast til drøftelse på 

næste HB møde. 

 

7. Cafeudvalget  

- Der er en ærgrelse over at Nykker trods vores støtte til ham ikke overholder forskellige 

aftaler, herunder generel oprydning. Vi er klar over, at der er grænser for hvad vi kan 

stille af krav, så et møde med ham i udvalget er næste skridt. HP indkalder. 

-  

8.  Hjortekærgrunden 

- FG orienterede om sit møde med folk fra Lyngby-Tårbæk kommune på grunden. De har 

efterfølgende foretaget en opmåling (13.440 m2), som de har tilsendt os, dog uden noget 

tilbud. Der var enighed om at vi ikke vil forære dem grunden. SK har en personlig 

kontakt, som han vil tage forbindelse til og slå lidt på ”den grønne profil”.  

-  

9. Nyt fra afdelingerne   
- SK orienterede om Håndbolds 100 års fødselsdag, som blev fejret d. 28.8. med stor 

tilslutning. 

- Der er forlydender om et beachbane i Emdrupparken. En politiker har kontaktet HRØ og 

foreslået dette til videre planlægning. Der er forvirring omkring dette, SK undersøger. 

- Tennishallen er endnu ikke helt færdig, der mangler et hegn. Timerne er nu til salg. 

-  Fodbold er ved at få etableret en infoskærm. Det undersøges om andre også kan bruge 

den.  

-  

10. Eventuelt:   
- Intet væsentligt. 

 
     ref.:JR/ES 

 

  


