
Referat fra bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade 

Mandag den 1. februar 2016 kl. 19.30 

Mødet afholdt i Abildgaardsgade 47 

1. Valg af referent og ordstyrer. 

Peter referent, Ole ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af seneste referat. 

Godkendt. 

 

3. Nyt fra formanden.  

Formanden har sammen med medlemmer af arbejdsgruppen været til møde i kommunen 

om udkastet til håndbogen. 

Der er indkommet en henvendelse om kommunens nye gadelygter (LED), som ikke lyser så 

pænt. 

ormanden henvender sig til kommunen om lysproblemer – herunder, at gitrene, der holder 

lyset væk fra husene, ikke passer tilde nye lamper. 

 

4. Nyt fra kassereren. 

a. Regnskab for 2015 og budget for 2016 gennemgået 

Budget 2016: 43.000 kr. placeres under posten diverse udgifter 

b. Der er ifølge boligsiden 4 huse til salg 

c. Plan for indkaldelse af generalforsamling gennemgået: 

Bestyrelsen møde kl. 18.30 den 29. marts. 

 

5. Orientering om Fibia-installationen og aflevering. 

På afleveringsmødet blev enkelte udestående sager noteret. 

Der blev anført, at wifien, pixeleringer og supportfunktionen gav anledning til kritik. 

Flemming i Wiedeweltsgade bliver ny kontaktperson til Fibia. 

Der laves en vejledning om skift af wifikanal, der udsendes via bestyrelsesmedlemmerne. 

 

6. Orientering om verserende byggesager m.m. 

En ansøgning om at lovliggøre en altan (JJG40) er afslået af kommunen. 

 

7. Nyt fra udvalgene. 

a. God skik og brug/håndbogen ved Ole. 

Der er behov for at tydeliggøre, hvad der er lov og regler og hvad der er 

vejledninger om god skik. Det kunne f. eks. gøres ved farvekodning. 



Caroline og Susanne vil gerne stå for det og deltager i et snarligt møde med Anders 

Dragheim. 

b. Indre bys Lokaludvalg samt nyt om affaldsordning. 

En ny lokalplan for museumsområdet er undervejs. 

Flere indsigelser er indkommet, og der er luftet en del problemer. 

Da der ikke er nyt om affaldssorteringen spørger Ingolf og Jens-Jacob til dette hos 

Miljøpunktet. 

c. Byggeforeningernes Fællesudvalg ved Tonie (møde den 5. april 2016 kl. 19.30 i 

Krusemyntegade) 

Tonie er tilmeldt maillisten vedrørende Fællesudvalget. 

d. Hjemmesiden overtages af Lars Storm, WMG. 

 

8. Nyt fra Gaderne 

Der er fortsat husrenoveringer i en del gader. 

En træsag i ABG er ikke afsluttet. 

 

9. Næste møder er fastlagt til: 

Generalforsamling 29. marts 2016. 

Tirsdag 19. april 2016 i Eckersberggade. 

Torsdag 16. juni i Wilhelm Marstrandsgade. 

Mandag 22. august i Skovgårdsgade. 

Oktober – ny dato uden for uge 42 fastsættes. 

Fredag den 2. december i Voldmestergade med efterfølgende spisning ude i byen. 

Ultimo januar 2017 i Webersgade. 

Generalforsamling i marts 2017. 

Medio april 2017 i Wiedeweltsgade. 

Ultimo juni 2017 i Jens Juels Gade. 

 

10. Eventuelt. 

Intet. 

Referent: Peter Anderson 

 

 




