
Udkast - Arbejdsprogram for Miljø & Energiudvalget frem til 
Generalforsamlingen i 2013 

1: Udgangspunktet for vores arbejde er det dokument som blev fremlagt på 
generalforsamlingen i 2012 hvori det præciseres at:  

 ”For at fastholde husejerforeningen som en både traditionsrig, men også tidssvarende 
institution besluttede bestyrelsen i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen i 
2011, og ifm. den efterfølgende konstituering af den nye bestyrelse, på bestyrelsesmødet den 
16. juni 2011, at nedsætte et Miljø & Energi udvalg – bestående af 4 bestyrelsesmedlemmer 
– som skal udarbejde oplæg til hvordan Lyngbyvejskvarteret forberedes til den nye energi- 
og miljøomstilling som er på vej i samfundet. Grundlaget for arbejdet er at se på de seneste 
års teknologiske udvikling og komme med anbefalinger for at lave miljøvenlige ændringer i 
kvarteret uden at det bryder vores servitutter.” 

2: Med baggrund i de tidligere diskussioner i bestyrelsen såvel som i Miljø & 
Energiudvalget foreslås det at udvalget fokusere på følgende områder i indeværende 
arbejdsperiode: 

1. Vi skal have gang i vores kommunikation med ejerne i vores kvarter. Der er 
blevet foreslået at vi får en ”blok” op at køre hvor vi fremlægger forskellige 
temaer inden for vores arbejdsområder – Vi skal også have lavet links mellem 
vores hjemmeside og andre beboer hjemmesider m.m. 

2. Samarbejdet mellem vores ejerforening og den fælles hjemmeside 
www.byggeforeningsenergi.dk skal vedligeholdes og videreudbygges. Dette 
samarbejde giver rig mulighed for vores medlemmer at dele erfaringer med 
andre bygeforeninger om problemstillinger inden for miljø & energiområder 
m.m. 

3. Vi skal have fat i folkene bag ”Gadespejlet” og få lavet et interview med os 
hvor vi fortæller om vores arbejde og planer for fremtiden.   

4. Vi skal følge med i aktiviteterne under Skt. Kjelds Kvarter Nord kvarterløft og 
løbende holde vores ejerforenings medlemmer orienteret om aktiviteter i 
området. 

5. Vi skal arbejde videre med planerne om en LAR strategi for vores område. 
6. Vi talte sidste vinter om at afholde en aften hvor vi inviterer ejerforeningens 

medlemmer til at diskutere varme aflæsning og hvordan vi sparer på energien – 
Vi har haft kontakt med kommunen som er villige til at sende en repræsentant 
ud til sådan et arrangement. 

7. ?? 

 

Med venlig hilsen – Niels, Eng. 5 


