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

  

Referent Viksi Jønsson 
15. marts 2019 

Referat fra møde torsdag d.14 marts 2019 kl.19:30 

1. Opfølgning på opgaver siden sidst. 
a. 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. Triner lægger det på Facebook gruppen denne weekend, 
billeder kan bruges til at lave et moodboard. 

b. 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. Proceslinjen blev diskuteret på mødet, og Gitte tilretter og 
lægger på Google drev inden generalforsamling d.27/03/2019. 

c. Jesper og Viksi udarbejder en oversigt over mulige finansieringsløsninger, samt 
nuværende opsparing og nuværende driftsudgifter af foreningshuset inden næste 
generalforsamling i marts. Arbejdet pågår, forslag lægges på Google drev inden 
generalforsamling d.27/03/2019. 

d. 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. 
Skema er udarbejdet, vi aftalte at alle fra gruppen forsøger at fylde gode argumenter i 
skemaet inden generalforsamling d.27/03/2019, så vi har dem klar. 
 
 

2. Udarbejdelse af råskitse med forslag til højde og placering af nyt foreningshus”  
Det blev diskuteret om vi kunne inddrage eller ændre noget af P-pladsen.  
På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede  
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede benyttes som 
tiltænkt, af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads. 
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter bestyrelsen 
og finder svar på dette. 
 
Udarbejdelse af råskitse blev besluttet udsat til et senere møde, indtil da skal alle der kan 
lave egne skitseforslag og medbringe, så vi har noget at tage udgangspunkt i. 
 

3. Inspirations udflugt d.10 marts 2019  
Vi har besøgt HF Elmegården, Holmen, Frederikskaj.  
Trine lægger en opsummering af vores samlede noter på google drevet, så vi har de pointer 
med i den videre plan. 
Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker op 
på dét. 
 
Der kommer muligvis en senere tur til Frederikshøj og HF Mozart. 
Maria har lagt en kontaktliste på google drev til de andre foreninger vi er i dialog med. 
 
 

4. Eventuelt. 
Plan for vores orienteringspunkt på generalforsamling d.27/03/2019. 
Vi besluttede at Gitte fremlægger Proceslinjen. 
Jesper fremlægger mulige finansieringsløsninger. 
Alle fra gruppen støtter og hjælper med at holde fokus på at dette KUN er et 
orienteringspunkt, og der kommer en Engvangaften senere hvor beboerne kan få svar på 
spørgsmål og debattere gruppens oplæg. 



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

  

På Engvang aften var gruppen enige om at der må laves en form for afstemning/prioritering 
af hvilke ”nice to have” funktioner de ønsker det nye foreningshus skal indeholde. 
Så vi ved hvad vi skal indarbejde i de endelige forslag der skal til afstemning på en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
 

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt: 

1. Gitte tilretter proceslinje Gitte tilretter og lægger på Google drev inden generalforsamling 
d.27/03/2019. 
 

2. Jesper og Viksi udarbejder en oversigt over mulige finansieringsløsninger, forslag lægges på 
Google drev inden generalforsamling d.27/03/2019. 
 

3. 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. Lægges det på Facebook gruppen denne weekend, billeder kan bruges til at lave 
et moodboard 
 

4. 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. Skema er 
udarbejdet, vi aftalte at alle fra gruppen forsøger at fylde gode argumenter i skemaet inden 
generalforsamling d.27/03/2019, så vi har dem klar. 
 

5. På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede  
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som 
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads. 
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter bestyrelsen 
og finder svar på dette. 
 

6. Viksi kontakter Husbestyrer, Havemand og bestyrelse og for afdækket deres behov til et nyt 
foreningshus. Hvad kræves deres funktion af depotplads, skabsplads o. Lign. Hvilke tanker 
og ønsker har De. 
 

7. Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker op 
på dét. 
 

8. Anders laver en Doodle med forslag til kommende møder i gruppen, efter 
generalforsamlingen d.27/03/2019. 
 

9. Alle i gruppen laver egne skitseforslag og medbringer til næste møde, så vi har noget at tage 
udgangspunkt i når råskitse skal udarbejdes. 
 

10. Viksi skriver referat, 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  

 

 


