
Formandsberetning 2009/ 2010 for Kløvermarken 
 
Året her i Kløvermarken et som altid generelt stille og hyggeligt med de daglige opgaver 
og gøremål den enkelte har, men også med det, der hører fællesskabet til. 
Der er stadig megen snakken om de nye tiltag, vi kunne ønske os herude og der 
arbejdes flittigt i de grupper, der er involveret. 

I denne periode er følgende aktiviteter og tiltag afsluttet: 
Hjertestarter købt og etableret. 
Stensætning i græsplæne samt havemøbler til denne købt og opstillet. 
Etablering af pergola på fællesterrasse (mangler beplantning). 
Udskiftning af varmerør 3 steder i området fuldført. 
Arbejdende økonomigruppe til samarbejde med bestyrelsen. 

Nye aktiviteter der ønskes: 
Ændring af køkken i fælleshus. 

Økonomi: 
Økonomien god både til fornyelser, men også til vedligehold 
Ejendomsskatternes undersøgelse via Rafn og Søn har været positiv for Kløvermarken, 
vi venter nu på returbeløbets størrelse. 

I denne periode har der været følgende møder: 
Bestyrelsesmøder 23 • 
Møder med Lars Mann 5 
Møder med Stig 4 
Møder med Finn Palama 3 
Møde med Per Bro KardeI 1 
Repræsentantsskabsmøder 1 
Forretningsmøder i 3B 3 
Fællesmøder 12 
Møder med de 3 andre bofællesskaber 2 
Møder med Hans Peder Nielsen 1 
Grundejerforeningsmøder 1 
Kurser LO 1 

Div. andre møder: 
bl.a. Salgsgas 3 
 
Inden for denne periode afgik Kløvermarkens lokalinspektør Lars Mann Petersen. 
Vi sagde farvel til Lars ved en reception på lokalinspektørkontoret i Herlev. 
Derefter tiltrådte tidligere lokalinspektør Stig Kristensen for en kort overgangsperiode. 



Den 16-8-2010 tiltrådte den nye lokalinspektør Dan Korsgaard for Kløvermarken. 
 
Vi har fra tidligere beretninger hørt om 3 B fusionen, den er nu fuldført og efter dette er 
bestyrelsen blevet online med 3Bs økonomisystem, naturligvis med en kode specielt til 
vores afdeling. 

Det sociale i vores bofællsskab er som sædvanligt meget varieret: 
Det gode fællesskab 
Filmaktiviteter 
Store og små fødselsdage og fester 
Grilldage 
Rejseaktiviteter i ind og udland 
Temadage 
Morgenkaffe onsdage 
Mandags spisninger 
Søndags spisninger 
Gourmet spisninger 
Advent – Jul - Nytår 
Som det kan ses er der noget for enhver at deltage i efter tid og ønsker. 

Ved valgperiodens udløb i sep.2010 afgår fra bestyrelsen følgende: 
Knud Eriksen formand 
Birte Smidt Sekretær 
Kurt Sørensen Økonomi 
Samt to suppleanter Ulla Runge og Bente Frandsen 
 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for et godt og trofast arbejde i det forløbne år. 
 
Kløvermarken sep. 2010 

 


