
 
 
 
 
 
 
 
                           Referat af bestyrelsesmøde i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret  

                                     d. 30.11.2018 hos Peter. 
 
 
Deltager: Peter, Torben, Martin, Anders, Birgitte og Marianne (ref.) 
Afbud: Noah og Merian. 
 
1.  Godkendelse af referat og dagsordenen/ konstituering af den nye bestyrelse. 
       
      Præsentationsrunde og velkommen til nyt medlem Birgitte Hoffmann. 
     Referat fra sidste bestyrelsesmøder er underskrevet, sættes på hjemmesiden. 
 
     Forslag til stående udvalg: 
 
 Teknik : Birgitte, Marianne og Noah 
 
Servitut: Klaus, Peter og Noah. 
 
Web og kommunikation: Merian og Anders 
 
Samlet udviklingsudvalg, der har overblik og uddelegerer: 
Anders, Martin, Merian og Birgitte 
 
Servitut udviklingsudvalg: der er kommet 3 tilsagn, vi efterlyser flere. Fra bestyrelsen deltager: 
Klaus og Peter 
 
Arbejdsgrupper: 
 
Forskønnelse og forgrønnelse: Martin og Merian 
 
Sommerpark: 
Klaus og Merian 
 
Legeplads/ legegade: 
Martin, Merian, Marianne 
 
Pladsen: Noah og Marianne 
 



Trafik: Peter, Birgitte og Martin. 
 
Juletræ: Anders og Torben. 
 
 
 
2.  Evaluering af Generalforsamlingen: 
 
  Del 2 forløb godt. Erik var en blændende ordstyrer, der forblev en god tone i debatterne. 
Generelt må vi konstaterer, der skal mere dialog og proces til før store projekter kører. Vi laver en 
procesopsamling på Sommerparken snarest. 
Referat fra begge dele er lige på trapperne. 
 
3. Bestyrelsens arbejde: 
 
Vi mødes 1 gang om måneden, Peter sender datoer ud, også på GF i foråret. 
Møderne holdes i Ulrik kl.20 (minus tirsdage)  
Referatet udskrives med logo, underskrives ved næste møde og lægges op på hjemmesiden. 
 
 
4. Status fra udvalg: 
 
 Servitut: der er fulgt op på sag vdr. Skorsten, den kommer op igen  (Gade ?? nr.1) 
                 Der er ingen nye sager. 
                 Formanden overtager en sag vdr. Udgang til gården, idet ejeren sidder i       
                 bestyrelsen. Det vedtages at sagen sættes i bero, til det nye overordnede servitut- 
                 udvalg har arbejdet.  
 
Teknik:  Der er en el sag på hjørnet af FFU/ VH, der skal føres nyt kabel i kælderen. De 3 ejere har 
                Sagt ok til arbejdet. Klaus følger op. (send telefon nummer til Marianne) 
 
                Parkering på Pladsen. Der har holdt en del varevogne ulovligt parkeret midt på Pladsen. 
                Parkering København er på sagen. 
 
                Gadelyset i HA var gået nogle aftener. Er udbedret. 
 
                Vandskade sag i kælderen FFU 1, Noah har inspiceret med Jan Clausen. Sagen er i gang. 
 
Udviklingsudvalget: Der er masser af projekter. Opfølgning på Sommerparken. 
 
Kommunikation og Web: 
                 Fibia har desværre meldt fra pga. opgaver er flyttet til andre områder i DK. 
                 Anders har kontakt til konsulent, der aftales møde, Marianne deltager (d. 14.11) 
 
                 Anden mulighed er en dialog med Yousee. 



 
                     
 
       5. Evt. 
 
                   Juletræet tændes d.2.12 og Ulrik står i år for arrangementet og brug af huset. 
                   Anders og Torben aftaler med Karin og der afsættes kr. til gløgg og æbleskiver. 
                   Marianne undersøger vdr. Strøm til lyskæde.   
 
                  VH 48, enlig ældre beboer har fået 2 store sten slynget ind gennem rude mod gaden. 
                   Politiet er på sagen. 
 
                  Nabohjælp konceptet tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
                  Der bevilliges kr til blomsterløg/ planter til kurve og kasser på hjørnerne. Stine er  
                  tovholder. 
 
     
  
 


