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Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2012 

 

Til stede: Nina, Frank og Mette 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Økonomi + køb og salg 

3. Orientering 

4. Punkter til vedtagelse 

5. Eventuelt 

 

Ad 1.  
 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2.  
 

Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden.  

 

Ad 3.  
 

Generalforsamling  
Vi afholder ordinær generalforsamling den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Hillerødgade Svømmehal.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!  

 

Byudviklingsprojekt  
Første møde har været afholdt i forbindelse med byudviklingsprojektet, og vil blive fulgt op med 

workshops i januar, som skal munde ud i konkrete forslag. Der vil være repræsentanter med fra 

Aabo, og hvis man som beboer har ideer, er man velkommen til at skrive til bestyrelsen. 

Man kan læse mere om projektet på www.frederiksberg.dk/omraadefornyelse.  

 

Yousee 

Vi har igen rykket Yousee for information om, hvordan man til- og fravælger kanaler efter den nye 

aftale. Alle beboere vil modtage et brev fra Yousee, der beskriver indholdet og proceduren for valg 

af enten grund, mellem- eller fuld pakke.  

 

Ressourcetjek-projekt 

Vi har fået en tilbagemelding fra kommunen, efter at de har foretaget et ressourcetjek på foreningen. 

Overordnet er vi i forvejen gode til at udnytte vores ressourcer, og ikke lade dem gå til spilde. Derfor 

vil der også være mindre besparelser at hente over mange år, inden for hvilke, udviklingen af 

energivenlige materialer og produkter måske har rykket sig meget. Derfor vil bestyrelsen ikke 

umiddelbart gøre noget konkret som følge af ressourcetjekket. Interesserede beboere er velkommen 

til at skrive til bestyrelsen og få en kopi af rapporten.  

 

Cykler i porten 
Cykelparkering i porten er forbudt. Vi beder derfor endnu engang om, at cykler ikke bliver stillet i 

porten. Der skal være fri passage i porten – så der er plads til beboere og renovationsfolk. I tilfælde 

af ulykker skal der desuden være frie flugtveje gennem porten. 

http://www.frederiksberg.dk/omraadefornyelse
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Genbrugsplads 
Genbrugspladsen på Nordre Fasanvej (under Bispeengbuen) er nu åben. Beboere bedes fremover 

benytte denne – og ikke gården! - til deres affald. 

 

Juletræer 

Beboere vil efter jul, kunne stille deres juletræer i gården ved siden af cykelskuret.   

 

Ad 4.  
 

Intet at tilføje.  

 

Ad 5.  
 

Næste bestyrelsesmøde er den 8/1 2013.  

 

Ref Mette 


