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Referat af 
bestyrelsesmødet 

tirsdag d. 06. juni 2012 kl. 19.30 og 
tirsdag d. 26.juni 2012 kl 19.30 

 
Til stede:  Sanne, Karen, Kirsten, John, Kenneth og Jan, samt 2 gæster. 
Afbud fra: Jacob og Henrik  
 
Dette referat er et fællesreferat fra 2 møder afholdt i juni 2012. Årsagen til dette 
er, at der til mødet d. 06.06.2012 var fremmødet så få bestyrelsesmedlemmer, at 
mødet ikke var beslutningsdygtigt. Derfor gentog vi dagsordenen, på det 
efterfølgende møde (der var beslutningsdygtigt). Referatet er en sammenskrivning 
at de 2 møder. 
 
Ad dagsordenens pkt.1:    Valg af ordstyrer og referent.  
 
Ordstyrer: Ingen/John, referent: Jan 
 
Ad dagsordenens pkt. 2:   Godkendelse af indkaldelse og dagsorden. 
 
Godkendt uden kommentarer. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3:   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 
d.23.04.2012 
 
Referatet godkendt uden kommentarer. 
 
Ad dagsordenens pkt.4:   Meddelelser.  
 

 
4.1 Nyt om Krøyers Plads: 

Jan berettede om nyhederne omkring byggeriet på Krøyers Plads, 
herunder om at han var udtrådt af den såkaldte ”følgegruppe”, da 
arbejdet her ikke gav udbytte i forhold til den medgåede tid. Rigmopr 
Wintrop fra afdelingen sidder fortsat i gruppen, som individuelt 
medlem. 
LB-Kbhvn. arbejder i øjeblikket sammen med Wilders Plads 
Ejendomme A/S på, at få dannet en fælles Grundejerforening for 
området syd for Krøyers Plads (dvs syd for den tidligere port). Tanken 
er at opnå en bedre position i forhold til NCC og Kbhvns kommune på 
en række områder specielt omkring Strandgade og infrastruktur. 

 
4.2 Markvandringen. 

Den årlige markvandring fandt sted d. 09.05.2012. Der blev 
efterfølgende lavet et notat, som danner grundlag for de senere 
drøftelser på det årlige regnskabs- og budgetmøde. Der er endnu ikke 
udmeldt dato for dette møde. Notatet er udsendt til den samlede 
bestyrelse. 
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4.3 Ny bestyrer for festlokalet. 

Som de fleste af os ved, er Anette Pontoppidan desværre fraflyttet 
vores afdeling. Bestyrelsen takker Anette for det store arbejde hun  i 
flere år har gjort for at bestyre udlejning mv. af festlokalet i nr. 63. 

  
Ny bestyrer er Helene Willesen, Strandgade 65. Der er hængt oplslag 
op i opgangene om Helenes telefon og email adresse, ligesom de 
samme oplysninger kan findes på vores hjemmeside evt. Ved brug af 
dette link: http://www.hvidesnit.dk/faelleslokaler/festlokale/ 
Vi ser i bestyrelsen frem til samarbejdet med Helene. 

 
 
Ad dagsordenens pkt. 5:   Nyt fra varmemesteren. 

 
5.1 Konto 115/116 blev gennemgået. Varmemesteren er fortsat tilfreds 

med udviklingen. 
  
5.2 ØKO 2000.  

Forbrug på de forskellige poster har gennem hele året ligget lige i 
overkanten af budget – og gør det stadig. Der er taget kontakt til 
vores energikonsulent for en løsning af problemet, der ser ud til at 
være af budget-teknisk karakter. 

 
5.3 Igangværende arbejder, status. 

- Nye cykelstativer for ladcykler er i gang. De nye cykelstativer 
skal godkendes af arbejdsgruppen og varmemester. 

- I samme forbindelse rykkes papircontainerne ved blok 3 tilbage 
fra vejen og ind på grunden. Også dette arbejde er i gang. 

- Rækværket ved bommen fornyes og flyttes. 
- Arbejdet med opgradering af kondirummet mellem nr. 65 og 67  

er stort set færdigt. I samme forbindelse er der opsat lysdæm–
pere på lyset i bestyrelseslokalet. 

 - Belysning i festlokalet påbegyndes i uge 31. 
- Ved højbeddet laves forsøg med vandingssprinkler. Der 

indkøbes en aflåselig kasse til diverse haveredskaber. 
- Automatlys i kæder under blok 1 er færdiggjort. 
- Ekspansionsbeholder i kedelrum skal udskiftes. Bedste tilbud er 

på ca. 65.000 kr. arbejdet er sat i gang. 
 
 

Ad dagsordenens pkt. 6:   Nyt fra arbejdsgrupperne. 
 

6.1 Nye skilte – status.  
Afventer levering og opsætning. (Er efter mødet færdiggjort). 

 
6.2 Altangruppen, status. 

Der afventes fortsat svar fra kommunen.  
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(efter mødets afholdes er der modtaget principgodkendelse af 
projektet – jvf hjemmesiden. Altangruppen arbejder nu videre med at 
konkretisere projektet). 

   
6.3 Boldbanen, status. 

Arbejdsgruppen arbejder videre med sagen. For tiden afvents Jacobs 
snarlige hjemkomst fra udlandsophold. 
 

6.5 Højbeddet – vandingsanlæg mv. 
Se ovenfor under pkt. 5.3 

 
Ad dagsordenens pkt. 7:   Eventuelt. 

 
 
Mødet slut kl. 22.00 
 
Næste ordinære afdelingsbestyrelsesmøde er tirsdag d. 28.august 
2012 kl. 19.30 i bestyrelseslokalet.  
 
Referat udfærdiget d.30.juli 2012. 
Jan Hyttel  


