Referat bestyrelsesmøde d. 3/4
Til stede: Marianne, Dorthea, Niels, Torben, Søren, Sabrina og Erik (og Frederik)
1. Formalia
Søren vil hurtigst muligt udfærdige referat fra sidste møde og rundsende det.
Dagsordenen godkendt.
2. Afrunding af muren
Der har været problemer med døren i muren. Noa er på sagen. Der er iværksat
beplantning indenfor budgetrammen.
Graffiti beskyttelsen er renset af . Det er først nu temperaturerne tillader at
muren kan behandles igen.
Vejudvalget vil sørge for at få lavet asfaltrampe ved de to fortove ved døren i
muren.
3. Dagsorden for generalforsamlingen
Regnskab 2016 og budget 2017 og 2018 blev godkendt.
Revisor Hans Henrik Kaaber er på valg i år og genopstiller
Lundehusskolen er ledig og Erik vil finde en løsning på transport for kvarterets
ældre såfremt transport til generalforsamlingen bliver et problem nu hvor
busserne ikke kører gr. vejarbejde.
Der hyres en professionel referent så referatet fra generalforsamlingen
foreligger 2 uger efter den er afholdt.
Sabrina spørger Designcafeen om de vil levere kaffe og kage.
Erik beretter overordnet om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens stående udvalg
præsenteres som vanligt af repræsentanter herfra. Torben fremlægger
regnskabet.
Erik kontakter voldgiftsmænd ang. genopstilling. Sabrina kontakter Klaus Borch
vedr. revisorsuppleant post. Indkaldelser skal gøres klar til torsdag d. 20. April
og kan herefter omdeles i løbet af ugen efter. DEADLINE for omdeling søndag
d. 30.
4. Fiberprojektet
Sabrina kontakter Peter ang. status på projektet, har vi et forslag klar til
generalforsamlingen?
5. Brev/accept til ejerne omkring pladsen til at etablere forhave
Der udfærdiges en skrivelse som udtrykker bestyrelsens støtte til beboerne ved
pladsens ønske om at etablere forhaver, når de ansøger Københavns Kommune
om dette.
6. Orientering fra stående udvalg
a. Servitut
Der er en aktuel sag som er ved at blive håndteret. Sabrina og Dorthea
følger op.
b. Vej og kloak
Gule kanter er fjernet for 10.150 kr. Der mangler et sted på RBG
c. Information og hjemmeside

Desværre er det seneste nyhedsbrev ikke blevet udsendt at ukendte
tekniske årsager. Serveren virker. Søren gensender.
d. Miljø
Plantekasserne er modtaget vel. Noa og Stine er ved at se på løsninger
som er mere i harmoni med kvarterets generelle udtryk.
7. Evt.
Der er ønske om endnu et hjertestopkursus, som kan annonceres lidt
bredere, nu da nyhedsbrevet ikke kom ud. Sabrina taler med Asbjørn om en
ny dato i efteråret som også kan annonceres i Gadespejlet.
Næste møde holdes hos Erik RBG54 i stedet for Torben som er ude og rejse.

