
Referat af bestyrelsesmøde d. 5. august 2008
Tilstedeværende Dorte Strube, Ilsabe Børsting, Mikkel Olesen og Christina Hasseriis 

(referent)

1. Sommerfest
Trods kun fem tilmeldinger, har vi besluttet at holde festen og få det bedste ud af det. På den 
måde håber vi at få en hyggelig aften og få skabt en god tradition. 

Planen for aftenen er, at vi sætter to pavilloner op i haven, tænder grillen, sørger for salat og 
brød samt drikkevarer, mens beboerne medbringer kød. Lyskæderne fra juletræerne sætter vi 
op i  pavillonerne,  og dækker bord med duge, pap-service og lidt  blomster.  Vi overvejer 
desuden muligheden for at leje en eller flere varmeblæsere. 

Dorthe forsøger at skaffe en ipod-højtaler, så vi kan få lidt musik. 

Grillen beder Ilsabe viceværtsfirmaet om at rense, og der skulle være kul og tændvæske i 
viceværtsrummet. 

Dorthe sørger for alle indkøb, og Mikkel forsøger at skaffe nogle sider til pavillonerne. 

2. Låse
Efter  en  kort  prøveperioden  har  vi  konstateret,  at  vi  ikke  kan  holde  låsene  af 
skralderummene, da beboerne bliver ved med at sætte dem på igen, så vi har besluttet at få 
dem fjernet helt.  

3. Budget
Alle  i  bestyrelsen  har  modtaget  Karins  budgetforslag,  der  også  indeholder  Svend-Eriks 
tilstandsrapport. Vi har aftalt budgetmøde i denne måned, og har i den forbindelse kigget 
budgettet og tilstandsrapporten igennem. Umiddelbart ser det fornuftigt ud, men vi vil gerne 
have en uddybning af tilstandsrapporten. 

4. Parkering på Rentemestervej
En  beboer  på  Rentemestervej  har  kontaktet  Københavns  Kommune  for  at  undersøge 
muligheden for parkeringspladser udenfor nummer 18. Da det er bestyrelsen, der skal søge 
om parkeringstilladelse, vil Christina tjekke op på det. 

5. Grønne gårde
Der er lidt usikkerhed om status for projekt grønne gårde, så Dorthe kontakter kommunen. 
Vi har desuden snakket lidt om gårdens udformning, og de nuværende træer. Det er pt. ikke 
særlig specifikt, men vi har nogle ideer, vi kan bringe videre i processen. 

6. Gården
Den nuværende gynge i gården er ulovlig, og vi har derfor besluttet at få viceværtsfirmaet til 
at  fjerne  den.  Ilsabe  beder  desuden  webmaster  sætte  en  notits  på  hjemmeside  med  en 
begrundelse for fjernelsen. 
De  to  faste  bænke vil  desuden  blive  frisket  op,  og  vi  undersøger  mulighederne  for  en 
skraldespand og nogle æskebægere i gården. 
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