Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret d. 4.
august kl 19.30 2015
Mødet blev holdt hos Søren, STU 74. På mødet deltog Mogens, Peter, Sabrina, Torben,
Søren, Marianne, Niels og Erik (referent). Der var afbud fra Dorthea
Dagsorden
1. Godkendelse af referat
Referatet fra forrige bestyrelsesmøde og dagsorden blev godkendt.
2. Hjertestarteren
Torben og Mogens udarbejder beslutningsforslag til næste møde med 2-3 forskellige
tilbud.
3. Jubilæumsudvalget
Jubilæumsarrangementet er den 5. september, men det nærmere indhold er ikke
afklaret. Noah og Anne Dan bliver kontaktet af Dorthea. Torben forudbestiller 75
jubilæumsbøger som vi vil sælge i fbm arrangementet.
4. Miljøudvalgets arbejde
Niels præsenterer et tilbud fra landskabsarkitekterne Tredje Natur på en ny plan for
kvarterets gader. Niels inviterer Tredje Natur til at deltage i næste bestyrelsesmøde 16.
September.
5. Affaldshåndtering
Søren har bedt kommunen om at få oftere storskraldsafhentning. Dette er blevet afvist
af kommunen.
Søren skriver de andre byggeforeningskvarterer om problemstillingen
Søren skriver til kommunens aktionsudvalg og beder om at deltage i et møde
Søren skriver et udkast til en henstillingsslip.
6. Mur ved Lyngbyvej
Marianne indhenter de sidste tilsagn med evt forbehold.
Erik skubber på for at færdiggøre den egentlige ansøgning sammen med Noah BoeWhitehorn og Erik Nielsen
7. Servitutudvalget
Servitutudvalget arbejder med at forberede en sag om hvorvidt vi kan acceptere at tage
hæves i fbm etablering af hårde undertage. Servitutudvalget vil præsentere det for
bestyrelsen på mødet i september eller oktober.
Servitutudvalget går rundgang i kvarteret 8. september.
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Peter tager kontakt til advokat Jakob Busse med henblik på at få udarbejdet et
dokument der kan tinglyses ang manglende skorstene mm.
Servitutudvalget har accepteret at der etableres passende ventilationer fra kælderen
mod gade i Haraldsgade på linie med de løsninger der tidligere er etableret der.
7. Veje og kloakker
Der er blevet repareret et vandrør i HPØ.
8. - Hjemmeside og information
På forsiden er der nu adgang til referatet fra generalforsamlingen.
Alle sender et vellignende billede af sig selv til Søren, der offentliggør dem på
hjemmesiden.
9. Parkering i forhaver
Servitutudvalget laver et oplæg til bestyrelsens møde i oktober.
10. Bevoksning mod gaden
Servitutudvalget påtaler eventuelle bevoksninger i fbm rundgangen
11. Opfølgning på Den Unge Gartner
Niels har kontakten til Den Unge Gartner fremover og taler med dem i fbm deres
kommende lugning.
Adopter et bed ordningen er annonceret på Facebook og fungerer nogle steder.
12. Alarmer ved bilhuset
Søren har skrevet til Borthigsgården og Studsgårdens andelsboligforeningen.
Borthigsgården har svaret og vil gerne være med til at lave en fælles klage over
alarmen.
13. Evt.
Mogens vil ikke genopstille som vejudvalgsformand i den næste periode.
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