Referat fra bestyrelsesmødet i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade
afholdt den 24. maj 2011
Afbud: Ole Gade og repræsentanten for Abildgaardsgade.
1. Referent: Peter Anderson
2. Referat fra sidste møde: Godkendt.
3. Nyt fra formanden: Ansøgning om skitseforslag til solcelleanlæg blev fremlagt.
4. Diverse sager:
a.
Et brev om vandafledning blev fremlagt.
Der er ikke mulighed for at anlægge faskiner til afledning af regnvand, da vores grundarealer
er
for små.
Der findes en række løsningsforslag til afhjælpning af problemer med opstigende vand
gennem kælderafløb. Se mere på Bolius’ hjemmeside: bolius.dk
b.
Katteproblemer. Der indfanges og steriliseres en del katte i kvarteret. Der arbejdes videre med
et regelsæt.
c.
Hegn, hække og høje træer: Intet nyt.
d.
Fælles afløb m.v. – kommer op på et senere møde.
e.
Graffiti. Når alle har svaret får René en endelig pris og sætter arbejdet i gang.
f.
Vision for Kartoffelrækkerne. Udskydes til næste møde.
5. Kassereren nævnte at cirka 90% af medlemmerne havde betalt årets kontingent.
6. Formanden orienterede om ansøgning om altan i Eckersbergsgade.
7. Nyt fra udvalgene: Punktet indeholdt en orientering fra udvalget vedrørende gadernes eventuelle
kommunalisering.
Per Lachmann berettede fra udvalgets arbejde. Der er sendt et brev til borgmesteren. Der arbejdes videre
med sagen.
Brevet lægges på forsiden af hjemmesiden.
På næste møde vil man finde frem til den advokat, der i givet fald skal køre sagen for foreningen.
8. Nyt punkt: Skiltningen i gaderne.
På foranledning af kommunaliseringsudvalget vedtoges følgende:
1. Peter Anderson og Jørgen Hansen undersøger priser mv. for nye skilte, sa en del af skiltene i gaderne
er ulæselige.
Ved eventuel udskiftning sikres dokumentation ved fotografering af de gamle skilte.
Gadeformændene skal sørge for, at skiltene med gadernes navne er synlige. Det er et problem i flere
gader.
9. Under nyt fra gaderne fremkom der den oplysning, at der var signalproblemer i antenneforeningen i
Høyensgade.

10. Eventuelt: Husk loppemarkedet den 18. juni.
Næste møder: 12. september 2011 hos Peter i Skovgaardsgade.
28. november 2011 inklusive fælles spisning for bestyrelsen
24. januar 2012
Referat: Peter Anderson

