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Velkomst og Valg af dirigent.
Flemming Balle fra SAB stillede op som dirigent og blev valgt.
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
Valg af stemmeudvalg og referent.
Dirigenten valgte at en eventuel afstemning kunne foregå ved håndsoprækning.
Ejendomsleder Lars Skals blev valgt som referent.
Fremlæggelse og beretning.
Forkvinde for afdelingen, Julie Søgaard, aflagde beretning for året der er gået.
Der har været udfordringer med opfølgning på manglende færdiggørelse af arbejdet
og rettelse af fejl og mangler i forbindelse med byggesagen, herunder kritik af ventilationsanlægget. Kritikken blev rettet mod Entreprenør, Rådgiver, KAB og driften i
FFB.
Genopretningsplan for de grønne områder, efter endt byggesag blev gennemgået.
Der er indgået et samarbejde med firmaet Krat & Ko. om fra uge 43 at etablere ”Vild
med vilje” på afdelingens grønne områder langs de seks facader. Dette finansieres af
det afsatte beløb til udearealer på budgettet for 2020 - derudover af et beløb, der
kommer fra Frederiksberg Kommune og som vedrører de kommunale areal vest for
blok 3, som Havremarken har fået lov til at indlemme i projektet.
Bestyrelsen vil med input og ønsker fra øvrige beboere ( for eksempel via spørgeskema) nu arbejde videre med at forbedre de grønne opholdsarealer midt i gårdene
samt ved legeområdet øst for blok 1.
Julie orienterede desuden om et dialogmøde vedrørende områdeudvikling for Christian Paulsens Vej Kvarteret, der blev afholdt på Frederiksberg kommunes initiativ
den 11/8. Kommunen ønsker at forbedre udeområder og sociale aktiviteter i kvarteret og indhenter derfor input fra beboere, som skal munde ud i konkrete initiativer
finansieret af kommunen.
Havremarken havde besøg af Cirkus Panik den 5. august. Det flotte fremmøde med
over 50 tilskuere bekræftede bestyrelsen i, at der fremover med fordel kan arrangeres flere sociale/kulturelle aktiviteter i afdelingen - evt. i samarbejde med kommunen.
Endelig gjorde Julie Søgaard opmærksom på afdelingens hjemmeside havremarken.dk,
hvor man kan finde info om afdelingen samt referater mv.
Ejendomslederen gav en status på de nye ventilationsanlæg.
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Der har været flere udfordringer med opstart af disse anlæg og den største fælles
udfordring ser nu ud til at være løst, så der ikke længere burde opleves en voldsom
støj fra selve anlægget der er placeret på loftet.
Hvis der fremadrettet opleves problemer med ventilation i det enkelte lejemål bør
Servicecenteret kontaktes, da dette er at betragte som en almindelig driftssag.
Efter skolernes efterårsferie vil der påbegynde et nyt arbejde i blok 1. Ved en gennemgang af rørføring i forbindelse med byggesagen blev det opdaget at der ikke er
isoleret korrekt i etageadskillelsen i forbindelse med nedtagning af gasrør for flere år
siden og dette skal derfor rettes op nu. Der er tidligere udsendt en fælles varsling og
der vil indenfor de næste par uger blive omdelt konkrete varslinger for de berørte
beboere.

Gennemgang af Årsregnskab 2019
Marie Louise Kielberg-Bæk fra økonomiafdelingen i KAB fremlagde regnskabet for
2019 og noterede et overskud på DKK 772.482,- Dette beløb indgår herefter i de
kommende års budgetter.
Godkendelse af driftsbudget 2021.
Tidligere fremsendt Budgetforslag for 2021 blev gennemgået og godkendt af
forsamlingen. Budgettet medfører en lejeregulering + 1,46%
Der blev i den forbindelse spurgt ind til hvor længe afdelingen betaler til Parknet der
er leverandør af Tv-signal; Dette udløber i 2035.
Behandling af indkomne forslag.
Der blev stemt om følgende forslag:
Ønske om tilladelse til at have hund: For: 8 / Imod: 32
Forslaget blev IKKE vedtaget.
Reparation og maling af opgange:
Denne opgave er ikke budgetteret i 2021, men bestyrelsen har noteret ønsket.
Lukning af gården.
Det blev aftalt, som opfølgning på mødet den 25.9.2018, at der fortsat er en
forventning om at der bliver indhentet et tilbud på opsætning af hegn og låger i begge ender af afdelingen.
Der blev fremsat et ønske om at tilbagebetale husleje, da ventilationen ikke har
virket i en periode.
Dette ønske blev afvist på mødet.
Derudover blev de øvrige indkomne forslag drøftet uden afstemning.
Regler for åbning af vinduer på fællesarealer/ Placering af cykler i stativer og rum
/Rod på loftet / Eventuelle nye cykelstativer til fordel for hække langs bygningen /
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Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Sarah Elgeti trak sig fra at genopstille til bestyrelsen, men fortsætter som suppleant.
Genvalgt for 2 år:
Morten Hetmar Vestergaard
Joachim Ottensen
Nyvalgt for 2 år:
Yvonne Christiansen
Hanne Dahlgaard og Julie Søgaard var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen.

Valg af suppleanter.
Keith Horsdal
Kevin Horsdal
Sara Elgeti
Lars K. Schunk
Valg af repræsentantskabsmedlemmer til FFB for 1 år.
Hanne Dahlgaard
Christina Krogsgaard
Yvonne Christiansen
Eventuelt.
Ingen punkter.

Tak for et godt møde.
Lars Skals.16.09.2020.
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