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I sept. 2008 fortsatte bestyrelsen uforandret. 
 
Inden for perioden 2008/2009 afgik vores lokalinspektør Stig Kristensen. Vi sagde farvel til 
Stig ved et møde her i Kløvermarken. 
Videre i denne periode tiltrådte den nye lokalinspektør Lars Mann Pedersen. 
 
Vi har fra tidligere beretninger hørt om 3B fusionen, den er nu fuldført og efter flere 
orienterende møder om dette i 3B syntes det at fungere tilfredsstillende. 
 
Året her i Kløvermarken er generelt stille, med de daglige opgaver og gøremål der hører 
til i vores fællesskab. Der har naturligvis været megen snakken om de få ting der stadig 
ikke er færdiggjort, f.eks. Byggeregnskab, mangler kun kommunens godkendelse, 
varmerør o.l. samt de evt. nye tiltag der kunne ønskes herude. 
 
Der har i denne periode været mange møder her er en oversigt: 
 
Bestyrelsesmøder 18 
Møder med Stig 3 
Møder med Lars M. 2 
Møder med Palama 2 
Byggegruppen 3 
Delegeretmøder 1 
Forretningsmøder i 3B 2 
Fællesmøder 10 
Møder 3 andre bofællesskaber 2 
Møde med Hans Peder Nielsen Måløv 1 
Grundejerforeningsmøder 2 
Kurser LO 1 
Byggesags møder i 3B 3 
 
I denne periode er følgende aktiviteter afsluttet: 
Dræn blevet etableret i hele vores område. 
Byggegruppen nedlagt 
Tilsyneladende ikke flere tyverier efter de forskellige tiltag herude. 
  
Manglende og nye aktiviteter: 
Teleslynge etablering foreløbig udsat. 
Hjertestarter vedtaget, men mangler indkøb og en tovholder. 
Varmerørs isolering 3 steder i området. 
Ide grupper sammensat og fremkommet med ideer til fornyelser i fælleshus og 
fællesområdet. 
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Økonomi: 
Byggeregnskabet er afsluttet.(mangler kun kommunens accept). 
Huslejen og rest finansiering afklaret. 
Spec. Økonomigruppe oprettet. 
Vores ejendomsskatter der undersøges af Rafn og søn stadig ikke afsluttet. 
Økonomien god, med pænt beløb til fornyelser. 
 
 
 Det sociale i vores bofællesskab er meget varierende året igennem f.eks. : 
Stadig præget af godt fællesskab. 
Film aktiviteter.  
Store og små fødselsdage og fester. 
Grill dage. 
Megen rejse aktiviteter i ind og udland. 
Temadage. 
Onsdag morgenkaffe 
Søndagsspisninger. 
Ugedagsspisninger. 
Gourmetspisninger. 
Advent – Jul - Nytår 
Som det kan ses er det et bofællesskab der er aktivt og er præget af at alle ønsker det 
bedste for fremtiden i Kløvermarken. 
 
Ved valgperiodens udløb i Sep. 2009 afgår fra bestyrelsen Jess Rasmussen, Niels Peter 
Rasmussen og suppleant Vivi Lobeck 
 
Forslag til bestyrelsen Sep. 2009 er følgende: Til bestyrelsen Niels Peter Rasmussen og 
Vivi Lobeck og som suppleanter Bente Frandsen og Ulla Runge. 
 
Jeg vil gerne sige tak for et godt og trofast arbejde i bestyrelsen i det forløbne år. 
 
 
 
Kløvermarken sept. 2009 
Knud Eriksen 
 


