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Referat bestyrelsesmøde husejerforeningen Lyngbyvejskvarteret 18/1 2019 
Til stede: Torben, Birgitte, Marianne, Merian, Peter (ref) 
 
Klimatilpasning 
HOFOR vil gerne bidrage til at betale noget. KK leder efter anlægsprojekter, som andre kan betale 
pga. Budgetproblemer. Kan måske fremskynde projektplanlægning. 
Møde med KK til februar om evt. omlægning af vejene. 
Hele bestyrelsen cc på mail om fremdrift. 
 
Økonomi 
Torben: Vi har fået brev fra Finansiel Stabilitet om at Københavns Andelskasse er overtaget af 
Finansiel Stabilitet og vi er blevet opfordret til at flytte til et andet pengeinstitut. 
 
Alle adresser er opdateret så alle girokort kan sendes ud. 
 
Fibernet 
Fibernet: Vi bruger 25.000 kr. Til uvildig markedsrådgivning om markedet for Fibernet. Bl.a. Er 
YouSee blevet interesseret i at lægge fibernet, hvor der ikke stilles krav om fast pakke. Vores 
rådgiver anbefaler, at vi GF fremlægger to forslag. Vi afventer skriftligt tilbud fra YouSee.  
 
Rådgiver andre leverandører. 
Rådgiveren kommer til vores næste møde den 6. marts. 
 
Teknik 
Vi måler ledninger når der er problemer... Elforsyning af underdimensioneret. Kan det lade sig 
gøre at vi udskifter el og etablere fiber på én gang. 
 
FFU 1: Revne i facade også inde i lejligheden. Peter kontakter Erik og Noah for at undersøge om 
det skyldes muren. 
 
Lave oprydningsdag i kvarteret. Søndag den 5. Maj 2019 kl. 14. Merian står for Facebook. Møde 
din nabo, fej dit fortov og spis et stykke kaffekage med naboerne. 
Udvikling af kvarteret 
 
Udvikling 
Pladsen: Mulighed er fx at lave vejen på pladsen om til legegade, så kan man få forhaver helt ud til 
gade. Alternativt kan hele gadeareal på pladsen nedlægges, hvilket også giver mulighed for 
forhaver af en rimelig størrelse. Vi holder igen møder med husejerne omkring pladsen. 
Vi arrangerer et møde om delebiler. Birgitte og Peter arrangerer. 
 
Legegaden: Der har været en god dialog med husejerne omkring legegaden. Der har været sendt 
en mail til bestyrelsen primo 2018, som ikke er fanget i spamfilter og derfor ikke nået frem. Den er 
genfremsendt. 
 


