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Dagsorden for bestyrelsesmøde i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret  
d. 9/12 – 2015. kl. 19. 
 
Mødet afholdes hos Niels, Engelstedsgade 5. Der var afbud fra Peter og Søren. Mads 
Robenhagen deltog under punkt 2 og 3. Referent Erik 

 
 
1. Formalia -  godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (Niels) 

Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

2. Orientering om mødet lørdag med beboerne om klimaløsninger i Fælleshuset 
Niels havde fremsendt et referat med stikord fra de diskussioner der dukkede op 
i Fælleshuset. 
Mødet var kun annonceret på Ulriks hjemmesider og Facebook sider. 
Mads vil sammenstille de skitser som deltagerne lavede. 
Miljøudvalget vil lave et eller to møder mere i løbet af januar og februar, men 
venter på at HOFOR melder tilbage om de er interesserede i projektet. Såfremt 
HOFOR vil fortsætte processen fortsætter projektet. 
De næste møder bliver indkaldt med husstandsomdelte papirer. Det betones at 
der er tale om udvikling af et idékatalog. 

 
3. Diskussion af kontraktforhold og den videre proces i forhold til Klimavej.dk 

Mads og Erik vil tage uformel kontakt til forskellige jurister i kvarteret, for at få 
en uvildig vurdering af væsentlige forhold ved Klimavej.dk kontrakten. 
Vi ønsker blandt andet at få belyst ansvarsforhold mellem Klimavej.dk og COWI 
samt Husejerforeningens bestyrelses ansvar. 
Mads vil tage kontakt til en grundejerforening, der har længere erfaring med 
Klimavej.dk. 
 

4. Forhold vedrørende vej og kloak 
Opsamling på tændboks op på hjørnet af FFU og VHG 
Husejeren forfølger dette. 

 
5. Orientering fra servitutudvalget 

Hvordan håndterer vi diskussionen af de hårde undertage? 
Planen er at snakke med Noah om hvilke tekniske muligheder der er her. 
Servitutudvalget vil forberede et forslag til generalforsamlingen om at acceptere 
hævede tage, såfremt det vurderes teknisk nødvendigt for hårde undertage. Som 
modforslag skal generalforsamlingen godkende at der føres sag mod alle de tage, 
der er blevet hævet. 
Vedrørende model for tinglysning af tilbageførsel kan tinglysninger for 
Studsgårdsgade 30-32-34 bruges som model. 
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6. Orientering om fremdrift i murprojektet 

Stadsarkitekten har godkendt projektet med mindre ændringer, der indebærer 
en opdeling af muren i bånd og markerede søjler mod Lyngbyvejen også. 

 
7. Affaldshåndtering i kvarteret 

Et kort referat af mødet med kommunens affaldsafdeling 28/10 (Erik, Dorthea 
og Søren) 
Bestyrelsen vil lave en plan for hvordan der kan opstilles en ekstra skraldespand 
til henholdsvis bio, plast/metal, pap som kan bruges af naboerne. Søren laver en 
skitse. 
 

8. Eventuelt 
Hjertestarter afslag, men Torben udarbejder et forslag til et hjertestarterprojekt, 
som vi selv financierer. Det skal så godkendes på generalforsamlingen i maj, da 
det forventes at koste 30+ kkr. 
Arrangement af julefrokost 22. Januar flyttes til 8. Januar hos Marianne kl 18. 
Sabrina undersøger mulighed for mad med fisk.  
 

 
 

 
 


