
Referat	  Bestyrelsesmøde	  for	  Ejerforening	  Frederiks	  Plads	  8	  

Dato:	  20.11.2018.	  	  

Tilstedeværende:	  Alle	  bestyrelsesmedlemmer	  

	  

1.   Referat	  fra	  sidste	  møde:	  Godkendt	  
2.   Bestyrelsen	  har	  bedt	  om	  en	  bygningsbeskrivelse	  fra	  Domis:	  	  

Domis	  ønsker	  dog	  ikke	  at	  udlevere	  teknisk	  beskrivelsesmateriale	  over	  bygningen,	  da	  de	  anser	  det	  
som	  internt	  materiale.	  	  
Bestyrelsen	  har	  skaffet	  tilbud	  om	  at	  få	  indbygget	  en	  styringsmekanisme,	  så	  det	  er	  den	  elevator	  som	  
er	  tættest	  på,	  som	  bliver	  kaldt	  frem.	  På	  denne	  måde	  spares	  der	  penge	  på	  strøm	  dagligt.	  Tilbuddet	  
lyder	  på	  små	  6623kr+moms	  og	  bestyrelsen	  er	  enig	  om	  at	  få	  igangsat	  installationen.	  Bestyrelsen	  
mener	  dog	  at	  mekanismen	  skulle	  være	  indbygget	  fra	  starten	  af	  og	  vil	  blive	  sat	  på	  mangellisten	  ved	  
gennemgang	  og	  overtagelsen	  af	  fælles	  arealer.	  	  

3.   Ændringer	  i	  lokalplanen:	  	  
Bestyrelsen	  udarbejder	  et	  brev	  fra	  ejerforeningen	  angående	  indsigelsen	  overfor	  bygeplanen	  for	  
området.	  	  

4.   Fusion	  af	  de	  tre	  ejerforeninger	  på	  Frederiks	  Plads:	  	  
Der	  arbejdes	  videre	  i	  fællesskab	  for	  en	  mulig	  fusionering.	  Næste	  møde	  den	  27.11.2018.	  	  
Budgettet	  fremlægges	  sammen	  med	  fusionsplanerne	  på	  generalforsamlingen	  til	  foråret	  2019.	  
I	  denne	  forbindelse	  ønsker	  bestyrelsen	  ikke	  at	  hæve	  bidraget	  for	  fællesudgifterne	  før	  dette	  bliver	  
diskuteret	  på	  generalforsamlingen,	  samt	  før	  vi	  egentlig	  har	  det	  færdige	  årsresultat	  for	  foreningen.	  	  

5.   Generalforsamling:	  	  
Følgende	  datoer	  til	  generalforsamling	  undersøges:	  30.03.,	  08-‐11.04,	  24-‐25.04,	  29-‐30.04,	  01.05.,	  13-‐
15.05.	  fra	  kl.	  18.30-‐22.00.	  
Den	  29.04.2019.	  er	  nu	  blevet	  booket	  som	  dato	  for	  generalforsamlingen.	  Bekræftelsen	  fra	  DOKK1	  
afventes	  og	  infoen	  sendes	  ud	  til	  medlemmerne	  slut	  på	  året.	  	  

	  
	  

6.   Eventuelt:	  	  
-‐	  Bestyrelsens	  repræsentant	  tager	  kontakt	  til	  grundejerforeningen	  angående	  problematikken	  med	  
hjemløse,	  der	  opholder	  sig	  i	  trappetårnet	  om	  natten.	  Vi	  ønsker	  at	  døren	  til	  K1	  også	  bliver	  låst,	  
ligesom	  det	  er	  tilfældet	  over	  ved	  indgangen	  fra	  Spanien.	  	  



-‐	  Mødereferat	  fra	  grundejerforeningsmødet	  mangler	  at	  blive	  sendt	  ud	  til	  bestyrelsen.	  Bestyrelsen	  
undersøger	  hvornår	  vi	  kan	  få	  den.	  	  
-‐	  Det	  grønne	  areal	  ved	  Kongeegen	  burde	  ikke	  anvendes	  til	  hundeluftning.	  Evt.	  henvendelse	  til	  
grundejerforeningen	  om	  at	  opstille	  et	  skilt.	  	  	  
	  


