Dagsorden for bestyrelsesmøde i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret
d. 27/10 – 2015. kl. 19.30.
Mødet blev holdt hos Erik RB 54. Afbud: Sabrina, Peter
Referent : Niels
1. Formalia - godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
2. Forhold vedrørende vej og kloak
Der er en sammenfalden kloak i en af baggårdene (Mogens)Mogens følger op på sagen!
Dorthea: Der er sat en uskøn tændboks op på hjørnet af FFU og VHGMogens følger op på sagen!
3. Orientering fra servitutudvalget
Vi udsætter diskussionen af hårde undertage da hverken Sabrina eller Peter er til
stede.
Bestyrelsen ser det dog som vigtigt at Servitutudvalget arbejder ud fra de gældende
Servitutter. Eventuelle ændringer skal drøftes og derefter vedtages på den årlige
Generalforsamling!
4. Orientering om fremdrift i murprojektet
Vi har endelig indsendt den endelige byggeansøgning til kommunen og de er gået i
gang med at behandle den (Erik)Erik vil officielt følge op på udviklingen i sagen om 14 dage!
5. Affaldshåndtering i kvarteret
Det er lykkedes at komme igennem til kommunens affaldsafdeling og de kommer til
møde torsdag formiddag 28/10 kl 8.30 i Rudolph Berghs Gade 54. Erik, Dorthea og
Søren deltager i mødet.
6. Plan for spildevandshåndtering og forgrønning af kvarteret
Skal vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i november - og hvad er
vores grundlag for det?
Niels orienterede om den seneste udvikling ifm. indgåelse af kontrakt med Tredje
Natur. I en e-mail modtager d.d. fra Tredje Natur fremgik, at finansieringen af LAR
projektet er mere komplex end først antaget. Det vil bland andet betyde at
foreningen selv skal ud at finde en finansiel enhed som skal stå for omkostningen
ifm. etableringen af projektet ,og derefter modtage godtgørelser fra HOFOR over en
10-årig periode.
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På den baggrund var der enighed om at Niels og Erik eller Peter organisere et møde
med Klimavej.dk som har indgået partnerskab med COWI og et finansieringsselskab
LEF (Langfristet ErhvervsFinansiering). Niels kontaktede efterfølgende Klimavej.dk
og Peter og Niels har et møde med dem onsdag den 4. november.
Det blev besluttet af afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag, 5.
november kl. 17:00 hos Erik. – Eneste punkt på dagsordenen er resultatet af
mødet med Klimavej.dk.
7. Eventuelt
-

Der er behov for at vi har en fælle ”Dropbox” hvor vi kan dele dokumenter blandt
bestyrelsens medlemmer – Søren er tovholder.
Dothea og Torben vil gentage foredraget om Kvarterets Historie v/ Ole Thomsen
– Afholdes i Fælleshuset lørdag den 28. november.
Når vi kommunikere elektronisk blandt bestyrelsens medlemmer – Så husk at
starte på en ny ”e-mail tråd” når I skifter emne – Det er rimeligt forvirrende når
overskriften på en e-mail ikke har noget med selve indholdet at gøre!
Vi mangler et overblik over underskrevne referater der skal på hjemmesidenErik er tovholder.
Ref.: Niels
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