
HF Engvang, 2300 København S.   arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus” 

  

Referent Viksi Jønsson 

27. februar 2019 

Referat fra møde tirsdag d.26 februar 2019 kl.19:30 

1. Opfølgning på opgaver siden sidst. 

a. Jesper forsøger at fremskaffe tegninger af eksisterende foreningshus i 

byggeforvaltningen. – Tegninger kan umiddelbart ikke fremskaffes, hvorfor eks. Hus 

opmåles således vi har information om nuværende placering og rum størrelser mv. 

Trine og Arvi udfører inden d.14/03/2019. 

b. Gitte laver udkast til proceslinje – Udkast blev fremlagt og debatteret, Gitte laver 

endelig proceslinje inden foreningens generalforsamling i marts. 

c. Trine starter en kampagne for indsamling af foto blandt beboerne, for at få deres bud 

på hvad man forbinder/forstår ved begrebet ”haveforeningshus” som skal bruges til 

gruppens inspiration. - Trine opretter i den nye facebookgruppe, og samler billeder 

mv. i mappe på Google drevet til inspiration. Billeder gemmes med indsenders navn 

som del af filnavn, så man kan spørge vedkommende ved spørgsmål om meningen. 

d. Arvi kontakter bestyrelsen i Bastiansminde for at høre nærmere om deres 

byggeplaner. - Bastiansminde er først lige begyndt på processen med at planlægge 

nyt foreningshus, og vi kan derfor ikke trække på Deres erfaringer. 

e. Arvi kontakter bestyrelsen i Holmen og Frederikskaj for aftale om inspirationsbesøg.  

- Der er tilsagn om at vi kan besøge disse fælleshuse, Maria udgiver en endelig plan 

til inspirationstur der er planlagt til søndag d.10/03/2019 på WhatsApp. Alle må 

forvente at bruge det meste af søndagen. 

 

 

2. Listen af idéer og ønsker som blev udarbejdet på Engvangaften d.22. januar 2019 

”Brainstorm-listen” blev indekseret og oplistet i samlet skema på google drevet ” Ide og 

ønskeliste” hedder filen. 

Skemaet skal bruges til det videre arbejde med indretningsforslag af huset, og kan evt. 

senere bruges som ”stemmeseddel” for beboerne for at få prioriteret de mange ønsker. 

 

3. Inspirations udflugt d.10 marts 2019  

Vi har fået tilsagn om at måtte besøge HF Elmegården, Holmen, Frederikskaj og afventer 

svar fra Frederikshøj. Måske kan vi besøge HF Mozart  

Maria udgiver en endelig plan på WhatsApp. 

Det blev besluttet at Maria og Gitte udarbejder et spørgeskema som skal bruges til hvert 

besøg på inspirationsturen d.10/03/2019, så vi sikre alle væsentlige informationer indsamles. 

 

4. Udarbejdelse af en økonomisk oversigt 

Jesper og Viksi udarbejder et oplæg over mulige finansieringsløsninger, samt nuværende 

opsparing og nuværende driftsudgifter af foreningshuset inden næste generalforsamling i 

marts 

 

5. Eventuelt. 

Viksi fremlagde ønske om at det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til 

omlægning af eksisterende kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og 

skybrudsplaner. 

 Der er hørt rygter om at HF Elmegården er ramt af krav til at omlægge til 2 strengs kloakker 

(regnvand og gråt vand adskilles) Dette spørges der ind til ved besøget hos dem 

d.10/03/2019 
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Det er vigtigt at give alle beboere et klart og reelt beslutningsgrundlag inden investering i nyt 

foreningshus sendes til afstemning. 

Det blev besluttet at Viksi og Jesper bringer til bestyrelsen og beder dem få klarlagt om der 

kan komme krav om omlægning/renovering af vores kloaknet i HF Engvang. 

 

Trine oplyste at en vejledende m2 pris for nybyggeri ligger mellem dkk. 14-17.000 pr. m2   

 

Gruppen vil på næste møde d.14/03/2019 arbejde med en råskitse med forslag til højde og 

placering af nyt foreningshus. 

 

Jesper melder at teknisk forvaltning ikke tilbyder direkte rådgivning, hvorfor vi som start vil 

indsende en råskitse med forslag til højde og placering for at få kommunes stilling til de 

parametre, inden vi arbejder videre med ideer og ønsker til selve indretning af huset. 

 

 

 

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt: 

1. Arvi og Trine opmåler og laver skitse af eksisterende foreningshus 

2. Arvi uploader tegninger og tilbud på nyt foreningshus, som bestyrelsen har indhentet inden 

denne arbejdsgruppe blev dannet. 

3. Gitte laver endelig proceslinje inden næste generalforsamling i marts, og sørger for at 

gruppen for tid til at rette og kommentere inden det skal fremlægges på 

generalforsamlingen. 

4. Jesper og Viksi udarbejder en oversigt over mulige finansieringsløsninger, samt nuværende 

opsparing og nuværende driftsudgifter af foreningshuset inden næste generalforsamling i 

marts. 

5. Trine starter en kampagne for indsamling af foto blandt beboerne, for at få deres bud på 

hvad man forbinder/forstår ved begrebet ”haveforeningshus” som skal bruges til gruppens 

inspiration 

6. Maria og Gitte udarbejder et spørgeskema som skal bruges til hvert besøg på 

inspirationsturen d.10/03/2019, så vi sikre alle væsentlige informationer indsamles. 

7. Maria udgiver en endelig plan til inspirationstur der er planlagt til søndag d.10/03/2019 på 

WhatsApp 

8. Trine udarbejder et skema hvori vi indsamler augmenter til hvorfor HF Engvang bør have et 

nyt foreningshus, herunder hvad et nyt hus kan bruges til udover udlejning. Alle i gruppen 

bedes skive deres input i skemaet som findes på google drevet. 

9. Anders forsøger at booke fælleshuset til næste møde d.14/03/2019, lykkedes det ikke kan 

mødet holdes hos Jesper. 

10. Viksi skriver referat, lægges på google drevet 

11. Viksi laver indkaldelse til næste møde d.14/03/2019 kl.19:30, lægges på google drevet 

 

Gruppen består af følgende medlemmer: 

• Viksi, have 120 

• Gitte, have 106 

• Jesper, have 21 

• Dorthe, have 6  

• Maria, have 82 

• Anders, have 46 

• Trine, have 26 

• Arvi, have 116  

 

 


