
 

 
 

 
Referat bestyrelsesmøde d. 4. december 2014 

 
Til stede:  Erik Lauridsen, Niels Maagaard, Torben Burkal, Sabrina Ellesøe, Stine Andersen, Søren 

Broman 
 
Afbud:  Mogens Falch, Jimmy van der Brugge, Peter Bogh, 
 
Sted:  Hos Erik RB 54 
 
 
 

1.  Godkendelse af referat  
 
 Referatet fra 2. oktober er ikke udsendt endnu (Peter). Ligeledes er referat fra 6. november heller 

ikke udsendt (Søren). Ingen referater blev derfor godkendt. 
     

2.  Vejtræer og pullerter 

 
Stine tager kontakt med Sitas for at høre hvornår der kan plantes nye vejtræer samt får en samlet pris 
incl. levering og plantning af samme, overslag ca. 20.000. 
Pullerter er bestilt men endnu ikke leveret, pris ca. 60.000. 
Erik har meldt nedkørsel af træ (Bryde & Sønner) til politiet. Hvis de ikke vender tilbage rykker Erik 
politiet. 
I den forbindelse overvejes at bruge ny advokat, Jacob Busse. 

 

3. Mur Lyngbyvej 
 

Erik orienterede om udviklingen i sagen. Der har været taget kontakt til Rambøll for at få foretaget 
støjmåling. Erik sender rapporten af målingen foretaget 6. november til resten af bestyrelsen, da vi 
ikke har modtaget den. Områdefornyelsen betaler halvdelen af denne rapport.  
Mødestedspuljen har bevilliget 360.000 som er prisen for en 3,5 m høj ’almindelig støjskærm’. Den 
foreslående mur udført i mursten anbefales at være 4,5 meter som svarer til højden på båndet lige 
under vinduet på 1. sal. Der bliver ingen port i muren. 
Der har været afholdt møde 3. december med de berørte beboere som alle var positivt stemte 
undtagen en enkelt beboer.  
Alle beboere skal være enige for at forslaget kan komme videre i forløbet. 
Prisen anslås at blive ca. 750.000 til Husejerforeningen. Der blev fremlagt budget hvor dette beløb 
kunne betales over 5 år med 475 i ekstra kontingent. 
 

4. Eventuelt 
 

Sabrina undersøger om der findes alternativer til Meyer i forbindelse med julefrokosten, idet vi ikke 
ønsker at gå sultne hjem. Torben køber rødvin, eventuelt også hvidvin hvis dette passer til noget af 
maden. 
Chresten Thygesen har nu gennem Danbolig iværksat salget af ST 44 stuen. Husejerforeningen har 
pant i dette hus pga gentagende betalingsrestancer. 


