
 

 

 

Bestyrelsesmøde 18. august 2016 hos Peter 
Erik og Søren deltog ikke i mødet. 

Dagsorden 
0. Orientering om murprojektet fra Noah 

Foregik ved muren. Der var ros til arbejdet. Vi ser frem til, at mursjakket går igang 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde – fremsendt af Peter. 

Dagsorden blev godkendt. Men Erik mangler at fremsende referat fra sidste møde. 

2. Orientering fra stående udvalg:  

A. Servitut - herunder tilbagemelding på mål for servitutudvalget (Peter) 
Udvalget har fastlagt første møde 31.8.16. 

Der ligger et par henvendelser – bl.a. en opfordring fra en adresse, hvor en fraflyttet fra en forening gerne 

vil have en ’godkendelse’ af deres arbejde. Det er ikke muligt for udvalget at lave formelle godkendelser – 

man skal tale med naboen, tjekke om der skal være byggetilladelse og tjekke håndbogen. 

Ligeledes en henvendelse om udvidelse af forhaven op ved Haraldsgade 

B. Vej og kloak (Søren og Dorthea) 
Sabrina orienterer om, at der er lavet TV-eksektion af deres kloak. Konklusuionen er, at den er gammel og 

dårlig – men den skulle have været lavet – og betalt, af foreningen. Det skal tjekkes, hvad vi har betalt for. 

Hvad gør vi med huller i vejene? De skal fortsat stadig renoveres indtil kommunen overtager. Der laves en 

henvendelse ift. at få lavet eksisterende huller. 

Der er mange rendestene med ukrudt og andet godt. Der bær laves en henvendelse med en opfordring til 

at kigge på sit fortorv. Vejudvalget kigger på en håndholdt indsats til beboerne med problemer – også ift. 

storskrald, der står, men ikke bliver hentet. Niels og Dorthea tilbyder at tage en runde. 

C. rotter (Jesper og Sabrina) 
Der lavet spørgeskema til at indsamle info om forsikringsselskab. Det sendes med nyhedsbrevet, på 

hjemmesiden og facebookgrupperne. Opfordring til at tage fat i Gadespejlet. 

De andre foreninger har vist også fået lavet indsats ift. rotter – så vi bør tage fat i dem ift. at indsamle viden 

derfra. Bl.a. Humleby – Sabrina får sendt kontakten fra Torben. 

D. Hjemmeside og kommunikation (Søren, Sabrina og Jesper) 
Der er lagt lidt op i løbet af sommerferien – men der mangler stadig noget. Ligesom at mangler et referat af 

generalforsamlingen. Marianne skal stå som næstformand for foreningen. Dorthea og Søren skal stå som 

kontaktpersoner for veje og kloakker - gerne med e-mail adresser også. 

Ting der bliver lagt på hjemmesiden når ikke ud til folk med mindre, man er tilmeldt RSS-feed. Men ikke 

mange følger den slags tjenester. Bl.a. ligger der info om skraldespande, som nok ikke er delt med mange.  
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Erik skal nok følge op på ift. at sikre, at alle får den information. Ligesom han opfordres til at give en status 

på, hvor langt det hele er. Muligt som punkt på næste bestyrelsesmøde. 

Der har været en opfordring til, at man kunne bruge en facebook-gruppe, som flere følger. Men alle er ikke 

på facebook. Men kunne den bruges til at formidle nogle af vores løbende info? 

Det lægges over i udvalget at overveje mulighederne for facebook og bedre deling af info. 

E. Miljø (Niels)  
Erik har fået en henvendelse fra kommunen/Hofor, der vil invitere os til et møde, formodentlig i 

september. Datoen kendes ikke endnu. Niels taler med Erik om at involvere udvalget. 

Næste onsdag er der møde i fælleshuset om FN´s udviklingsmål. 

Udvalget har diskuteret blomsterkasser overfor Fælleshuset. Der kommer et oplæg til bestyrelsen, når de 

er færdig i udvalget. 

Overvejet et stativ til elcykler. Det er for komplekst med betaling lige nu.   

3. Orientering om hjertestarter projektet - Torben 
Den blev forsøgt sat op i morges, men de vidste ikke, hvor den skulle op. Men det er i proces ift. at komme 

op på F.F. Ulriksgade-siden af Fælleshuset.  

Sabrina taler med Asbjørn, der gerne vil lave en intro til hjertestarteren. 

4. Orientering om det meget lovende fiberprojekt - Peter og Sabrina/Adam 
Erik sendte en mail videre fra Noah tidligere i august, der havde set, at der var lagt fiber ind nede ved 

Rovsingsgade. Men firmaert, FIBIA, ville gerne overveje at tilslutte sig, ville de lægge det ind.  

Mail fra Noah: 
Jeg har i et par måneder været i kontakt med SEAS-NVEs fiberselskab Fibia efter jeg opdagede at de 
havde kablet vores naboforening på Lyngbyvej/Borthisgade ifbm. kabling af vores karré. Som bekendt er 
det ikke let at få fiber i København efter TDC har købt DONGs fibernet men ikke har tænkt sig at bruge 
det så længe de kan tjene penge på kobber og YouSee’s coaxkabling. 
 
De har overraskende meldt ud i dag at de vil være interesserede i at kable hele kvarteret (i fortovet med 
skudte stik til hver enkelt hus - ikke noget kælderhaløj som YouSee) hvis de kan få tilslutning fra svarende 
til halvedelen af husene i abonnenter (til WAOOs prisliste). Hvis de kan opnå ⅔ af husene (igen i 
abonnenter så to- og trefamilehuse tæller dobbelt eller tripelt) kan vi opnå foreningspriser.  
 
Tilslutning vil blive 500 kr. pr. hus individuelt og med binding for et halvt år. Da de ikke baserer sig på TDC 
fiber kan de også tilbyde TV og telefon hvis der er nogen der vil have det. Det er det samme forhold de 
tilbyder vores karré og er efter min vurdering et rigtigt godt tilbud da det må koste i omegnen af det 
tyvedobbelte at kable kvarteret på den måde. 

 

Det vil kræve flere tilbud, så alle kan se, at de får det bedste tilbud. 

Arbejdsgruppen vender tilbage med oplæg, når de er blevet klogere. 

5. Forslag om artikel til gadespejlet om parkering i forhaverne (Erik) 
Artiklen skal redegøre for bestyrelsens politik: 
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 hvor vi ønsker forhaverne som haver og ikke ønsker at fremme parkering. 

 Derfor giver vi ikke tilladelse til sænkning eller gulmarkering af kantstene, og vi tilskynder fortsat til 

at der etableres hvide tremmestakitter. 

 Vi peger på, at fastholdelse af kvarteret med haver til glæde for alle kræver en fortsat indsats for at 

vi ikke bliver omdannet til en udstrakt parkeringsplads. 

Der gøres opmærskom på, at det ikke er et krav med hvidt tremmestakit – men blot tremmestakit jf. 

servitutterne. 

Erik lægger op til, at der skrives en artikel. 

Bestyrelsen tilsutter sig ideen om artikel. Hvis Erik sender udkast, kommenterer bestyrelsen. Og bestyrelsen 

taler det meget gerne igennen på et kommende bestyrelsesmøde ift andre ’redskaber’ til at tilgå løsningen. 

En ide er at holde øje med dem, der etablerer parkering de steder, hvor der ikke er sænket kantsten, hvor 

de ikke må køre ind over. 

Derudover blev det aftalt, at der skulle rettes henvendelse til grafittifolkene ift. de gule streger på 

kantstenen. Marianne tager kontakten. 

6. Evt 
Niels vil skrive et indlæg til Gadespejlet med en ide om at sætte husnummeret ud til vejen på stoplen. 


