
Referat 
Husejerforeningen, bestyrelsesmøde 7/1-2021 20:30 – 21:40 
Deltagere: Alle i bestyrelsen. 
Referat v/ Martin W 
 
Dagsorden er: 
 
Referart fra sidst er godkendt. 
 
 
1. Orientering 
- vi har fået en ansøgning om opstilling af lade-stander: 
 Claus og Peter ser på ansøgningen der behandles på et kommende møde i bestyrelsen.  
- vi har fået ansøgning om reparation af port til Lyngbyvej 
 Vi henviser til Per (Kasser) ang. afklaring. Bestyrelsen er positiv. 
 
2. Generalforsamling - er der styr på det hele 
- omdeling af indkaldelser 
- referent (Birgitte) 
- stemmetællere 
- andet? 

Små rettelser til indkaldelsen udføres i aften og den sendes til tryk så den kan uddeles i 
weekenden.(deadline søndag aften kl. 20:00) 
  
3. Workshop tirsdag 12/1 20:30 – 21:30 på Zoom: 
 Oprettes på hjemmeside og Facebook. Format som sidst (dog uden Lise) Udvalget mødes 15 
min. får og afstemt. Birgitte moderator, Klaus arranger Zoom 
 
4. Generelle regler i kvarteret omkring affald, cykelparkering og så videre. 
 Arbejde på et holdningsdokument om omgang med hinanden, renhold, og oprydning 
Dokumentet er tænkt som et fælles værdigrundlag for orden i kvarteret. Per tager kontakt til Vej & 
Park og afklarer regler. 
Punkt om cykelparkering på fortov og vej skal behandles på næste møde 
  
5. Østerbro Lokalråd 
 NF har modtaget svar fra formanden fra lokalrådet som beklager fejlen. NF skriver et brev 
som Peter ”Formanden” sender hvori vi beder om en bekræftelse på at forslaget bliver trukket 
tilbage. 
 
6.evt.  
  
 Per til Alle medlemmer: Send e-mail til Per med kontonummer for udbetaling af honorar. 
  
 Affaldssortering: Erik laver en redegørelse for status som fremlægges af Martin W. på 
Generalforsamlingen som orientering. Peter ser til at redegørelsen deles med bestyrelsen. 
 
 Aftale med administrationsselskab. Der er ikke lave en aftale. Per samler op på status og 
invitere NF med. 
 
 MS Teams: Klaus undersøger om vi kan få et non-profit abonnement på teams. 


