Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret d. 14 april kl. 19.30
2016
Mødet blev holdt hos Sabrine
På mødet deltog: Erik, Mogens, Torben, Peter, Niels, Sabrina,, Marianne, Søren Afbud: Dorthea
1. Godkendelse af referat
Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blevgodkendt og underskrevet.
2. Generalforsamling
Generalforsamlingen er 11.maj kl 19.30 dog vil vi prøve at få tmf til at komme og fortælle om de nye
parkeringszoner kl. 19.00.
Lokalet er bestilt på Lundehusskolen.
Erik taler med pedellen om stole lærred og mikrofon.
Torben har stemmesedler, kun en slags da vejbidrag bortfalder?
Kaffe og kage Sabrina prøver om Designcafeen kan levere, ellers finder hun en anden mulighed.
Mogens sørger for øl, sodavand og danskvand.
Peter sørger for kopiering, senest den 20 april og Søren sørger for labels til dem der skal sendes, får
navnene af Torben.
Bestyrelsen foreslår Jakob som dirigent.
Beretning
1.
2.
3.
4.
5.

Formandens beretning Erik
Miljø Niels
Servitutter Peter
Veje og kloaker Mogens
Skraldespande Erik.

Regnskab Torben
Budget Torben (hvis prisen på muren, som er i udbud overstiger de 1,7 mill foreslår bestyrelsen at
pengene tages fra vejkontoen.
Budget ændres med 50000 til hjertestarter, 55000 ekstraordinært til Ulriks facade og 75000 til
arbejde med miljø.
Indkomne foreslag:
1. Ulrik 15000 til gadespejlet
2. Hjertestarter

1

3.
4.
5.
6.

Ulrik 55000 til nye vinduer i facaden
Mur evt budgetforøgelse der tages fra vejfonden
Skraldespande
Tilladelse til at hæve tagene efter udarbejdet foreslag (bestyrelsen vil fremadrettet påtale
hvis tagene hæves for meget.)
7. Forslag fra Bent Classon at bestyrelsen betaler for al reperation af kloakker for at undgå
rotter (Mogens laver oplæg fra bestyrelsen.)
Vejbidrag 2017 0 kr
Kontingent. 1000kr
.
Mur 800kr ialt 1800kr
Tillidsfolk uændret honorar.
Valg af medlemmer: der skal vælges en næstformand , 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter
Der skal vælges en revisor, Mogens Christensen genopstiller og 1 revisor suppleant Klaus Børch
genopstiller.
Der skal vælges 3 voldgiftmænd
Evt.
4.Veje og kloaker: der skal fjernes gul striber fra kantstenene da disse er ulovlige.
Vh 2 kloakken er lavet.
5. Kommunikation: referater mangler på hjemmesiden. Søren vil arbejde på at RSS feed kommer op
at køre. Indkaldelsen til generalforsamlingen lægges ud når den foreligger.
6. Miljø. Cafemøde om miljøkatalog.
Kommunen har lavet en vandmiljøplan hvor vores område tilsyneladende ikke er indbefattet!!
7. Servitutter: Drøftet hævning af tage
Gennemgang af kvarteret inden generalforsamlingen.
Ikke flere møder inden generalforsamlingen.
9.
10.
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