Dagsorden bestyrelsesmøde d. 14. juni 2017 klokken 19.00
Sted: Hos Klaus, VH10
Referent: Merian
1. Konstituering
Bestyrelsen nedsætter følgende seks udvalg:
Kommunikationsudvalg: Martin, Merian og Anders
Teknisk udvalg (vej, kloak, rotter, skrald, mur, graffiti mm..): Marianne og Klaus
Servitutudvalg: Niels (fmd), Marianne (hvis hun vil – ellers træder Torben til) og Noah
Klima- og Miljøudvalg: Niels
Fibernet: Anders
Udviklingsudvalg: Martin (fmd), Merian, Peter, Anders, Klaus
Kontaktpersoner til stige og split: Peter og Anker
Kontakt til andre byggeforeninger: Torben og Dorthea
1. Evaluering af generalforsamling
Bestyrelsesmedlemmerne er enige om, at der var en opløftet stemning på
generalforsamlingen og lod især mærke til de mange indlæg, der handlede om at droppe ”os
og dem”-retorikken og ville fællesskabet i kvarteret. Det bliver set som et klart mandat til
bestyrelsen om at lægge kræfter i at udvikle kvarteret – også i større skala.
Martin mener, at generalforsamlingen bør holdes endnu mere stramt af dirigenten, så man
undgår timelange møder, der kan være ekskluderende for beboere, der ikke har mulighed for
at bruge en hel aften. Der er enighed i bestyrelsen om, at den op til næste generalforsamling
vil se på, om man kan tilrettelægge aftenen anderledes – både til glæde for de ældre damer,
der nyder at komme en time før, og for de travle børnefamilier, som ikke orker for meget ævl
og kævl om noget, der evt kunne være diskuteret i et andet, relevant forum.
Kommunikationsudvalget noterer sig denne pointe, som måske kan adresseres ved at sparke
gang i debatten online – ved blandt andet at oprette en Facebook-side for foreningen. Der er
desuden inspiration at hente i Klima- og Miljøudvalget, som med succes har afholdt en stribe
idéudviklingscafeer med flot fremmøde.

2. Bestyrelsens arbejde
Formanden udsender snarest forslag til fremtidige mødedatoer, og der vil være en uges
responstid, før de lægges fast. Næste møde bliver på Designcaféen, hvorefter vi i fællesskab
vurderer, om den model skal fortsætte – eller om vi skal mødes privat.
3. Status fra udvalg
Miljøudvalget: Har flere blomsterkasse-bænke på vej i kvarteret. Afventer desuden
kommunens tilladelse af forhaver nede på pladsen ved muren.
Vej, kloak og rotter: Ingen status, da Marianne ikke er til stede. Dog påpeger Torben på
Mariannes vegne, at der er brug for folk til at vande de nyplantede blomster op ad muren i
sommerperioden. Bestyrelsen beslutter at hyre en af Klaus’ store drenge til opgaven for en
skilling. Vida og Godfred på 2 år melder sig desuden frivilligt til at vande – dog i mindre skala.
Servitutudvalg: To sager om dobbeltdøre bliver behandlet netop nu. En række personer har
desuden ansøgt om at etablere døre fra deres stue ud mod forhaven, det skal der tages stilling
til.
4. Eventuelt
Anders spørger generelt om regler for cykler, der parkeres på vejen – Torben undersøger.
Referater fra generalforsamlingen skal deles ud inden sommerferien. Peter udsender
uddelingsplan.
Husk at sende kontonumre til Torben til udbetaling af honorar.

