
Referat fra bestyrelsesmødet i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade den 5. sept. 2013 
 

Afbud fra: Susanne, Jørgen og Per. Ikke mødt: René. 

 

Mødet havde følgende punkter på dagsordenen: 

 

1. Valg af referent og ordstyrer. 

2. Godkendelse af seneste referat. 

3. Nyt fra formanden her under den verserende gadesag. 

4. Nyt fra kasseren. 

a. Regnskabsorientering ved Peter 

b. Forestående salg af huse. 

5. Orientering om verserende byggesager m.m. 

6. Nyt fra udvalgene. 

a. God skik og brug ved Ole. 

b. Indre bys Lokalråd (det tidligere Trafikudvalg) ved Ole & Ingolf. 

c. Energiudvalget ved Ebbe, Steen & Ole. 

d. Fællesforeningen, her under 2015 jubilæumsudvalget ved Suzanne. 

e. Vision for Kartoffelrækkerne ved Ole.  

7. Nyt fra Gaderne 

8. Næste møder; Torsdag den 10. oktober og fredag den 6.december (med spisning) 

9. Eventuelt 

Referat: 

 

1. Jens Holm blev valgt som ordstyrer, Peter Anderson blev valgt som referent. 

 

2. Referatet fra mødet den 30. maj 2013 godkendt med den bemærkning, at dato vedrørende 

julemødet skal specificeres. Det er efterfølgende bekræftet af formanden, at julemødet 

afholdes fredag den 6. december 2013. 

 

3. Nyt fra formanden: 

 

I gadesagen har der været en lang række skrivelser til og samtaler med forskellige folk i 

kommunen. Der er fortsat problemer med at bredden af Wiedeweltsgade ifølge kommunen 

ikke tillader parkering i begge vejsider. Samme problem gælder et par af de andre 

foreningers gader. 

 

For ferien begyndte kommunen at male striber langs p-felterne i skyggesiderne, men efter 

ferien har arbejdet ligget stille. Der kommer ikke striber på solsiderne. 

 

Per Lachmann har netop færdiggjort et udkast til en skrivelse til kommunen om de 

resterende problemer. Skiltningen diskuteres fortsat, men formanden forventer, at vi må 

acceptere, at der kommer lege-opholdsarealer i stedet for gågader på midterstykkerne. 

Vi har fortsat allierede i Borgerrepræsentationen, der hjælper med sagen. 

 

Der har været et brud på vandledningen i Webersgade. Dette gav anledning til en snak om 

hvorvidt der skulle udskiftes vandrør i denne gade. 

 



Kommunen har ikke reageret på en henvendelse vedrørende skraldespandssagen i Øster 

Farimagsgade. 

 

Der blev snakket om de – måske – syge kastanjetræer omkring os. Ingen vidste dog noget 

konkret om situationen. 

 

4. Nyt fra kassereren: 

 

Der er nu kun en enkelt restant, der snart skal have en inkassoadvarsel. 

 

Gadernes har fået udbetalt pengene for 2013. 

 

Vandrørsbruddet i Webersgade skal i henhold til den aftale, der blev lavet ved 

sammenlægningen af foreningerne betales ud af den sum på 90.000 kr., der blev overført 

dengang. 

 

Der er solgt et antal huse i sommerens løb og aktuelt er der to lejligheder og tre hele huse til 

salg. 

 

5. Verserende byggesager: 

 

Kommunen har godkendt altan i Eckersbergsgade 38. ØF 39 har fået afslag på en ansøgning 

om et gitter i stedet for en mur. Chr. Kok har fået tilladelse til større vinduer.. Der er 

ansøgninger på vej vedrørende ØF 31. Formanden følger på på Sk 5. 

 

6. Nyt fra udvalgene: 

 

Regel og god skik udvalget samles første gang den 10. september. 

Der er intet nyt omkring jubilæet og RealDania. 

 

7. Nyt fra gaderne: 

 

Wiedeweltsgade: Der er et hul ved haven i nr. 56 – ejeren skal henvende sig til 

afløbskontoret. 

Ingen særlige nyheder fra de øvrige gader, men følgende blev vendt under dette punkt: 

Findes der mon reelt fotodokumentation for husenes udseende lige efter vedtagelsen af 

lokalplanen – eller er det bare noget, vi tror? 

Der kom en advarsel om, at flere udlændinge var blevet observeret i færd med at rode i folks 

skraldespande inde i haverne. 

 

8. Næste møder: 

 

Næste møde afholdes den 10. oktober hos Ole i Skovgaardsgade 22. 

Det efterfølgende møde med spisning afholdes fredag den 6. december. 

Formanden bestiller plads til spisning et passende sted i byen. 

 

9. Eventuelt: Intet. 

 

Referent: Peter Anderson 

 

 


