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Referat af bestyrelsesmøde nr.5 - I l.årgang:

Torsdag d.29. oktober2009 kI. 19.30

Deltagere: Tineke Gyldendal Melberg (TGM)
Birgitte Rix (BR), referent
Ole Vaarsø Hansen (OVH)

Afbud: Tildde Sønder (suppleant)

Dagsorden:
1. Godkendelse afdagsorden
2. Godkendelse afreferat
3. Meddelelser
4. Status på containerstandpladsprojektet
5. Eventuelt

1. Godkendelse af daesorden:
Dagsordenen for det 5. møde i den 1 l. årgang 2009 blev godkendt.

2. Godkendelse af referat:
Referatet af det 4. møde i den 1 1. årgang 2009 afholdt den 10 september 2009 blev
godkendet.

3. Meddelelser:
Der er parkeret motorcykler i solkogen ved Nyelandvej 20. Det er imod vores ordensregler,
at have motorcykelkørertøjer parkeret i gården. Derfor sætter OVH en seddel op på hver
motorcykel, hvor vi gør opmærksom på dette. Ydermere giver vi ejeme en frist indtil 12.nov
for at ff dem femet, ellers vil politiet blive kontaktet for at få oplyst navne på de
pågældende ejere.

Laminerede sedler vedr. at hundeluftning er forbudt vil blive hængt op i gården. Der er
allerede hængt opslag op i alle opgange.

Bestyrelsen har ffiet en henvendelse fra en beboer om, at der er graffiti på et stykke murværk
ved Nyelandsvej 16 og 18. Vi skal have en smule faglig reseach omkring det, da der tale om
graffiti på murværk. TGM vil rette henvendelse til forskellige graffitifirmaer for at høre om
det er noget, de kan ordne, eller om vi skal have fat i en murer. Når TGM har fundet en
løsning, vil hun iværsætte nødvendige tiltag.

E e st1 re fs en for I o fftyarw ej -Kpn6 ms $ år[kug :
fincQg QlftenfatgLetberg j322576a/22135764, Ob Qaarsø l{ansen j8192785, Eirgitte Qi4j0640812

Enai| g øarfiauge t @fo tQi,,a rs t{

Q år[taug sme [art ej [er Ej ame J ø /8 ens en 3 6 I 7 2 0 6 5

Se agså gdrdtøgeæ fi.jenmesita wwrtfi ft9nts. d\



Fornyelse aftræstubbene vil komme op i uge 45. De nye træstubbe er af lærk.

Da der har været en kortvarig strejke fra R98, har det afstedkommet en ophobning af både
husholdningsaffald samt storskald i uge 44.

4. Status nå anlæqsarbeidet:
Frederiksberg Kommune har nu svaret på vores henvendelse om, om det er i orden at
anvende noget af cykelskuret ved Nyelandsvej 16- 18 som containeropbevaring, og det har de
godkendt. Det betyder nu, at OVH kan gå i gang med at skaffe materialer og indhente tilbud
på forskellige cykelstativer (så de kan anvendes afalle cykler). Vi stræber mod at å udført
ovenstående projekt inden udgangen af 2009.

Inden vi flytter nogle af cykleme fra skur nr. 4 og sætter de nye cykelstativer op, vil vi sende
etvarsel t i lbeboemeinr.2T,29og3l på Folkvarsvej  ognr.  14, 16, 18 og20på
Nyelandsvej. Dette gøres fordi det primært er beboeme i disse opgange, der benytter
pladsen. Datoen for flyningen vil blive offentliggjort i dette varsel.

5. Eventuelt:
Der var ikke nogle input til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 20.40 Næste møde er torsdas d. 12. november 2009 kl. 19:30.
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