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

 

1. februar 2019 

Referat fra møde torsdag d.31 januar 2019 kl.19:30 

 

Gruppen ønsker at formulere en hensigtserklæring om arbejdsformen, processen og dialog om projektet 

1. Gruppen ønsker at lave et forslag til et nyt spændende, smukt og inspirerende foreningshus der 
signalere begrebet ”haveforeningshus” og ikke typehus. 

2. Der udarbejdes en proceslinje med beskrivelse arbejdets forløb og hensigter 
3. Der oprettes en Facebook gruppe som samtlige beboere i Engvang inviteres til at have adgang til, 

hvor gruppen vil informere løbende om arbejdet 
4. Der runddeles fysiske referater/informationer fra gruppen til de beboere som ikke har Facebook 

eller mail adgang 
5. Gruppen udpeger én person som tager alt dialog med kommune/byggeforvaltning om projektet 
6. Der udarbejdes dagsorden før hver mødeindkaldelse 
7. Der arbejdes efter målet at tilbyde fleksible økonomiske modeller så enhver beboer kan vælge den 

løsning som passer bedst i deres situation 
8. Hensigten er at gruppen kan afholde ekstraordinær generalforsamling i løbet af 

november-december 2019 og fremlægge forslag til beboerne. 

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt: 

1. Jesper er udpeget til at være kontaktled til kommune/byggeforvaltning 
2. Jesper forsøger at fremskaffe tegninger af eksisterende foreningshus i byggeforvaltningen 
3. Anders danner en ”Whats App” til gruppen 
4. Anders danner en Doodle med forslag til de næste mødedatoer samt forslag til datoer for 

inspirationsture 
5. Gitte laver udkast til proceslinje 
6. Gitte danner en Facebook gruppe vedr. nyt foreningshus åben for alle beboere men lukket for 

øvige. 
7. Trine kontakter bestyrelsesmedlem Jonas for en liste af de medlemmer der skal have fysisk 

informationsmateriale 
8. Trine danner en Google drive til gruppen 
9. 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 
10. Arvi kontakter bestyrelsen i Bastiansminde for at høre nærmere om deres byggeplaner 
11. Arvi kontakter bestyrelsen i Holmen og Frederikskaj for aftale om inspirationsbesøg. 
12. Viksi skaffer kontaktoplysninger på person i byggeforvaltning til Jesper 
13. Viksi skriver referat. 

 

Øvrige emner der blev diskuteret og taget op 

1. Haveforeningen Bastiansminde står også for at skulle bygge nyt foreningshus. 
-Der tages kontakt til deres bestyrelse mhp. om vi kan hjælpe hinanden med noget i processerne 
-Måske kunne foreningerne leje ud til hinanden i de perioder der bygges og derved mangler et foreningshus 

Referent: Viksi Jønsson 
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2. Den liste af idéer og ønsker som blev udarbejdet på Engvangaften d.22. januar 2019 
”Brainstorm-listen” skal indekseres i f.eks. indretning, teknik, ekstra funktioner, udeområde etc. 

Dette tages op på næste møde. 
3. Der laves inspirations udflugter med gruppen til andre spændende forenings-/fælleshuse  

Her nævnes: Frederikshøj i Valby, Holmen, Elmegården, Frederikskaj og Sundby Sejl 
 
 
Vi vil gerne opfordre Engvang beboere til ved evt. spørgsmål til byggeteknisk forvaltning at rette al 

henvendelse igennem Jesper fra have 21, da vi således undgår mistolkninger og forvirring i 
spørgsmål og svar, ved at det er den samme person der samler alt viden om byggesagen. 

  

 

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  
 

 

 

 

Referat udsendt d.01/02/2019 til gruppen.  

Frist for kommentarer, som imødeses, er d.08/02/2019. 
Herefter udsendes til resten af beboerne. 

Referent: Viksi Jønsson 

 


