Bestyrelsesmøde 28/10/2019
Sted: Ulrik
Deltagere: Torben, Klaus, Marianne, Peter, Martin, Rikke, Alexander, Lise
Referent: Alexander

1. Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer
2. Servitut
Det er kommet påbud vedr. stillads og bebyggelse i forhave i VHG 58. frist 01/01/2020
Workshop om servitutter med arkitektfirma: 12/01/2020, tidspunkt følger.
3. Investering
Der er kommet en række forslag fra beboere og andre om mulige investeringsmuligheder. Disse har ikke
levet op til de kriterier som blev fremsat på generalforsamlingen.
(Etiske, min. 50% obligationer, let omsætteligt)
Torben har derfor taget kontakt til Danske Bank – de har lagt op til møde og fremlægge en
investeringsstrategi som lever op til vores krav.
4. Juletræsarrangement
Bestyrelsen vil gerne stå for køb/betaling af juletræ, æbleskiver og glögg. Det besluttes at eftersom
arrangementet er af social karakter bør selve udførelsen ligge hos Ulrik eller andre frivillig.
Marianne vil gerne stå for strøm og træ, men kan ikke være stede på selve dagen. Marianne bestiller først
træ efter der er fundet nogle som kan stå for arrangementet.
Frivillige skal findes via Ulrik og Facebook, Peter Bogh tager kontakt til Ulriks bestyrelse.

5. Sted og udvikling
Det som tidligere er sagt står ikke længere ved magt -KK har skiftet mening.
Det må ikke blive lavere end 30 km/t så længe det er vej med kantsten.
STED præsenterer deres endelige materiale den 02/02/2020. På bestyrelsesmødet/møderne inden skla der
fokuseres på hvordan vi i bestyrelsen vil bruge STEDs materiale fremadrettet på bl.a. generalforsamlingen.
Der blev snakket om at vi som bestyrelse gerne vil udpege 3 fokusområder som skal mynte sig i konkrete
projekter der skal bevilliges penge til på generalforsamlingen.

1. Flere cykelstativer i kvarteret for at undgå at der står cykler på alle for torve således man
ikke kan komme forbi.
2. Affalds sortering. Frigøre rum i folks haver til fælles affaldshåndtering udvalgte steder.
3. Flere fælles opholdsrum hvor vi kan komme hinanden ved, herunder en renovering af
Pladsen og mulighed for etablering af forhaver.
Der blev fortalt at der ville være mulighed for at inddrage 10 – 12 parkeringspladser i kvarteret fra KK side.
Det ønskes at disse skal benyttes til at opnå oven stående. Desuden er der umiddelbart stemning for i
bestyrelsen at inddrage områderne på hjørnerne af FF Ulriks gade samt "viepladserne" mellem vejtræerne
som ikke er beregne som parkering. Aktiviteterne skal være forholdsvis billige da vi ikke skal regne med
store beløb fra hverken HOFOR eller KK.
Der blev diskuteret at hvis vi ønsker at søge fonde skal det være meget konkret.
Der er som udgangspunkt mulighed for at lave ensretning hvis dette ønskes.
Der er mulighed for at lave indsnævringer til vejene i kvarteret med hensigt på at sænke farten ind i
kvarteret, men hastigheden kan ikke sænkes yderligere.
Der kan som udgangspunkt godt sænkes hastighed på Borthisgade og Studsgårdsgade, men det kræver
dialog med omkring liggende foreninger.

