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Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juni 2014 
 
Til stede: Nina, Camilla og Kirsten  
 
1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi + køb og salg 
3. Orientering 
4. Punkter til vedtagelse  
5. Eventuelt 
 
 
Ad 1.  
 
Referatet blev godkendt.  
 
 
Ad 2.  
 
Ewa Høegh ønsker at sælge sin lejlighed. Det er en stor 2V – tidligere 2½V. 
Hvis du er interesseret, så send en mail til bestyrelsen. 
Lejligheden vil blive opslået på hjemmesiden. 
 
 
Ad 3. 
 
Badeværelser 
Den 7. maj var Jan fra Peter Jahn & Partnere til møde på Frederiksberg Rådhus. Mødet forløb 
positivt, og Jan er i gang med at indhente nogle yderligere informationer til kommunen – men sagen 
kører! 
Apropos badeværelser, så kører Mayas toilet også! På Generalforsamlingen fortalte Maya om de 
mange problemer hun har haft med sit toilet gennem rigtig lang tid. Toiletter blev undersøgt, der blev 
lavet en justering, det blev drejet en kende – og nu fungerer det upåklageligt. 
 
 
Lån 
På et møde den 12. maj blev det aftalt, at bestyrelsen skal lave en liste med muligheder, som Nikolaj 
fra Grubbe Advokater så vil undersøge, men da lånet først skal omlægges i januar 2015, bliver det 
først muligt at gå i gang omkring september måned. 
. 
 
Cykler i porten 
Det går lidt bedre, men ikke godt nok! Det kniber med pladsen, men mange gange kan man godt 
rokere lidt rundt på cyklerne, så der kan blive plads til et par ekstra – også din cykel! 
Bestyrelsen har kigget på mulighederne for en form for mærkning af cyklerne, men det er desværre 
både besværligt og kostbart – og det skulle vel heller ikke være nødvendigt, hvis vi hjælpes lidt ad. 
Cyklerne må ikke holde i porten. 
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Ferietid 
Det tyder på, at vi vil få en rigtig dejlig sommer og det betyder jo at vi alle sammen ønsker at 
opholde os ude så meget som muligt – og forhåbentlig vil mange nyde solen i gården, og måske 
samtidig give blomster og planter en tår vand? – de bliver jo tørstige lige som os andre. 
En liste omkring havevanding følger fra bestyrelsen. 
 
Når I har nydt solen og måske en dejlig frokost eller middag så husk: 
At rydde op efter dig 
At tørre bordene af 
At slå parasollerne sammen. 
 
Hvis I skal ud og rejse så husk: 
At lukke døre og vinduer 
At tømme postkassen 
 
Og ellers: Vær en god ferienabo. 
 
 
Sommerfest 
Skulle der være nogen, som har lyst til at holde en sommerfest, så kom gerne med forslag til 
bestyrelsen. 
 
 
Dialogmøde 
Nordre Fasanvej Kvarteret afholder torsdag den 12. juni kl. 19-21, dialogmøde om at udvikle vores 
kvarter, så det bliver tryggere, sjovere og mere attraktivt. Mødet foregår Borups Allé 117. 
 
 
Ad 4.  
 
Intet at tilføje. 
 
 
Ad 5. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 7. juli 2014.  
 
God sommer til alle. 
 
Referent / Kirsten 
 


