Referat fra bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade
Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30
Mødet afholdt i Eckersberggade 37
1. Valg af referent og ordstyrer.
Louise Kyhl referent og Jesper Linell ordstyrer
2. Godkendelse af seneste referat.
Godkendt.
3. Nyt fra formanden.
a.
Træ i Abildgaardsgade er blevet stynet.
b.
Udskiftning af gadelamper til LED lamper er endnu ikke kommet til kvarteret. Vi har
kontakt til kommunen.
c.
Affaldssortering. Intet nyt. Vi er i distrikt ”indre by” hvor sorteringen starter til
efteråret.
4. Nyt fra kasseren.
a.
Regnskab for 2016 blev gennemgået.
Alle gader får deres penge udbetalt om ca. tre uger.
b.
Der er ifølge boligsiden 6 huse til salg plus en villalejlighed.
5. Opfølgning fra Generalforsamling om opdatering af håndbog og evt. lokalplan.
Der bliver nedsat en gruppe til det videre arbejde. Jens Jacob indkalder alle relevante parter.
Indkaldelsen går til gaderepræsentanterne, som må beslutte hvem de sender til at deltage i det
videre arbejde.
6. Orientering om verserende byggesager m.m.
- Ansøgning om at lovliggøre en altan (JJG40) er afslået af kommunen. Sagen har været
rundsendt til alle i bestyrelsen for en genvurdering, og der var ikke flertal for, at reagere
på kommunens afslag.
- Ansøgning om udskiftning af vinduer til fransk altan (WMG17) er afslået af kommunen.
Døren skal i stedet opdeles i tre fag.
- Flytning af elskab (WMG1). Dette kan lade sig gøre for ejerens egen regning.
- Henvendelse fra VMG om finansiering af vandrørsudskiftning pga. bekymring for brud.
Der er positiv stemning for at låne pengene, dog er der begrænsede midler. Gaderne
undersøger nærmere med priser, selvfinansiering fra gaden og vender tilbage.
- De resterende sager er lukket.
7. Nyt fra udvalgene.
a.
God skik og brug/håndbogen ved Ole.
Ikke sket noget siden sidst.
b.
Fibia-udvalg ved Flemming Holck.
Fibia vil opsætte en test router i Høyensgade.
c.
Indre bys Lokaludvalg samt nyt om affaldsordning ved Ingolf (& Susanne).
- Naturhistorisk museum. Planen er vedtaget.
- Beboer licenser kommer til at gælde et større område, så man fremover fx kan
holde sin bil i indre by.
- Super cykelsti er vedtaget. Den kommer til at gå forbi Øster Farimagsgade.
- Der kommer et nyt parkeringshus på Østerbro.
d.

Byggeforeningernes Fællesudvalg ved Tonie (møde den 5. april 2016 kl. 19.30 i
Krusemynthegade)
Ikke noget nyt.

e.

Hjemmesiden ved Lars Storm
Ikke noget nyt.

8. Nyt fra Gaderne
a.
Webersgade
Der fortages hastighedsmålinger i forhold trafikken, for at få hastighede sat ned.
b.
Wiedeveldtsgade.
Der er indkøbt nye bænke til gaden.
c.
Jens Juels Gade
d.
Abildgaardsgade
e.
Eckersberggade.
f.
Wilhelm Marstrands Gade
Problem med parkering på midterstykket. Skiltning på gaderne er ikke korrekt. Der
bliver rykket for skiltning bliver ændret hos kommunen. Alle opfordres til ikke at
holde på midterstykket, da det gerne skulle forblive en lege- og opholdsgade.
g.
Skovgårdsgade
Jens Holm, Ole og Peter repræsenterer gaden på skift. Gitte indtræder til næste år,
som formand.
h.
Høyensgade
To byggerier i gang, men ellers intet nyt.
i.
Voldmestergade
Stor tilfredshed med at være en del af den store forening.
Der er brud på hovedkloakledningen. Det er meldt til Hofor.
9. Næste møder er fastlagt til;
Mandag 20. juni hos Jens Peter i Wilhelm Marstrandsgade 12.
Mandag 29. august i Skovgårdsgade.
Mandag 10. oktober i Høyensgade.
Fredag den 2. december i Voldmestergade med efterfølgende spisning ude i byen. Forslag;
Under Uret.
Ultimo januar 2017 i Webersgade.
Generalforsamling i marts 2017.
Medio april 2017 i Wiedeweldtsgade.
Ultimo juni 2017 i Jens Juels Gade.
Ultimo august 2017 i Abildgaardsgade
Oktober i Eckersberggade
10. Eventuelt.
- Cykelstativer må ikke stå i parkeringsbåse ifølge loven.
- Caroline fortæller om bump i Høyensgade. Sagen ligger hos kommunen.
- Der mangler opstribning i nogle gader.
- Volmestergade kan få et blomsterbed/plantekasse for enden af vejen, så ti meter reglen
ikke gør sig gældende og der derved ikke uddeles bøder for at parkerer i forhold til ti meter
reglen i forhold til Øster Søgade.
- Der meldes om rotter i WMG og Høyensgade

