Bestyrelsesmøde d.5.9.2019 afbud: Martin og Lise
Mødet flyttes hjem til Birgitte, vi mangler nøgle til Ulrik.
Referat fra sidst evt. Rettelser eller kommentar:
Servitut Udvalg består nu af : Klaus, Peter, Rikke og Marianne.
Hjemmeside: Birgitte efterlyser 1 person mere via FB. Hør Anders , ellers afsætter vi penge til en
hjemmeside samt person med it kompetencer.
1.
Sommeren i kvarteret.
A. Der har i onsdags været evaluering af legegade/ sommerpark ENG, Klaus og Rikke deltog.
Været 2 klager over legegaden/ sommerpark, den ene muligvis fra taxachauffør . Konklusionen er ,
beboerne ønsker gaden bliver permanent lukket. Beboerne skriver til bestyrelsen. Merian er ind
over.
Et fint input til udviklingsplanen med lukket gade eller ensretning i kvarteret.
Skiltene skal afhentes, alt det praktiske skal beboerne selv sørge for.
Samlet pris ??, Torben har endnu ikke modtaget regning ???
B. Generalforsamlingsreferat skal underskrives, sendes til tryk og deles ud.
C. Fiber , Anders har været i dialog med advokat og Yousee, kontrakten skal lige rundt om
bestyrelsen.
2.
Udviklingsplan
Møde for 3 uger siden. STED havde haft møde med KK/ Jan Rasmussen,og Hofor.
KK laver masterplaner, den gamle ordning med tilskud følger foreninger, der tager initiativ.
Birgitte har referat fra sidste møde med KK, hvor der blevet givet tilsagn.
Dog er vi også underlagt driftsstop i KK.
Parkering og trafikundersøgelse. Det er få p.pladser der nedlægges, men skal vi ikke fokusere på:
Hvad vil vi bruge det frie areal til ?? Mere grønt, legeområder, mm.
Der er nyt møde d.3.10, kl.16-20, STED, Hofor, KK. Birgitte, Lise, Martin deltagER. Mødet i uge 42
må gerne rykkes pga. Flere holder ferie , Rikke prøver ny dato.
Vi skal have fokus på financering, og søge fonde. Realdania kan være en mulighed. Kender vi
nogen, der kan søge ??

Pixiebogen, de studerende har skrevet, nu har Birgitte sendt den endelige udgave til bestyrelsen.
Læs igennem, Birgitte har skrevet forord i bogen. Deadline uge 44 med spørgmål eller
kommentar.
Status på helhedplan, servitut, fiber skal med i GF referat og sendes til Peter i weekenden.
Teknisk rapport fra de studerende, 10 punkter til klimatilpasning. Omhandler også
Borgerinddragelse, der bliver vigtigt for vores projekter.

3. Udvalg.
Teknik udvalg.
Har afholdt et møde og fordelt arbejdsopgaver, vi arbejder bl.a. Med at kortlægge skader på rør og
Kloak, er der særlige områder, vi skal have undersøgt og udbedret, inden store nedbrud.( Pålagt af
GF)
Der er nyt sand på pentaque banen, fint udført efter dialog med KK.
Noah færdiggøre vedligeholdelse af støjvæg og porten. (Se mere i særskilt referat, der sendes ud.)
Servitutudvalget:
Sager er lagt i system og udvalget følger op, der er møde d. 10.9
Udviklingsudvalget, har holdt møder.
Tilbud fra 3 firmaer, har kontrakt med Dissing og Weitling, der lægges vægt på rådgivning og tager
udgangspunkt i vores håndbog.
Påtale ret, ikke pålægsret. Vi skal i dialog med KK om byggesager og byggetilladelser.
4. Evt.
TIL NÆSTE MØDE D. 26.9 kl.20 i Ulrik:
Kan vi få en dropbox til dokumenter ??
OBS: Kan vi få egen nøgle til Ulrik ????
Vi skal kigge på og vurdere , om genetablering af forhaver er et kommende projekt for bestyrelsen.

