Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret fredag d.
30/1 kl 19 - 22.00 hos Sabrina, Rudolph Berghs Gade 33.
Referent ved dette møde var Erik.
Alle var til stede ved mødet, som blev indledt med, at vi spiste en god middag sammen.
1. Godkendelse af dagsorden og referat - underskrifter på referat fra forrige
møde.
Referater fra møderne i september, december og november blev godkendt og
underskrevet.
2. Opsamling på udestående referater
Alle manglende referater skal på hjemmesiden
Søren laver en status for hvilke referater der mangler og indhenter til hjemmesiden.
3. Fastlæggelse af tid og sted for kommende bestyrelsesmøder
25. februar ekstraordinær generalforsamling
5. marts hos Søren
9. april hos Niels
30. april hos Peter
7. maj ordinær generalforsamling – Søren sonderer mulighed for at leje Krypten
4. Nyt fra servitutudvalget
Servitutudvalget har holdt møde i januar, hvor Peter præsenterede et brev som
introduktion til at starte en tinglysningssag. I første omgang med et tag som eksempel.
Stine har talt med det hus, der har en udvendig antenne monteret. Husejeren mener at
have vundet hævd på denne antenne. Sabrina spørger Klaus Børch vedr dette.
5. Orientering fra øvrige stående udvalg
- hjemmesider (Søren) Søren lægger kort op. Sabrina spørger Noah til hvordan det går
med indscannings projektet.
- økonomi (Torben) Erik skal kigge i in-box efter graffiti faktura
Aftaleindlån udløber 22/2 næste gang. Pt har vi kun 9000 kr i rede penge. Torben
beder om at få frigivet 50 kkr.
- veje og kloakker (Stine) Der mangler stadig et vejtræ ved FFU x VHG. Stine samler op
- miljø (Niels) Niels vi indkalde til et miljømøde hvor arkitekternes hus besøges. Mødet
annonceres på foreningens hjemmeside.
6. Orientering om mur og plan for ekstraordinær generalforsamling 25/2 (Erik)
Der er bestilt lokale på Lundehusskolen
Jacob Weinecke har accepteret at fungere som ordstyrer
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Trykning af indkaldelse er klar og kan afhentes i Eriks cykelskur fra onsdag
Mogens LY+HAG, Niels Eng, Sabrina HPØ, Stine VH, Søren STU + FFU + Borth, Erik RBG
Send en SMS til Erik på 6086 6610 når indkaldelserne er omdelt.
Erik laver en powerpointpræsentation (ca 15 minutter) som i al væsentlighed gentager
det, der står i den trykte indkaldelse.
Torben står for stemmesedler. Der er ikke øl og vand til den ekstraordinære
generalforsamling.
7. Jimmy ønsker at træde ud af bestyrelsen
Jimmy er ved at flytte fra kvarteret. Formelt indtræder Niels så som fuldgyldigt
bestyrelsesmedlem.
8. Bestyrelsens arbejde med vand og kloakforhold i kvarteret.
Søren overtager arbejdet.
9. Evt.
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