
 
REFERAT AF BESTYRELSE MØDE DEN 04.04.18 

 

1. Nabogrunden: Det bliver en 4 m høj mur ind mod os uden vinduer. Muren står i skellet, 
som nu endelig er udmålt. Der bliver kun få stykker i hver ende, som skal lukkes med mur 
eller hegn, når byggeriet er færdigt.  
 

2. Projekt taglejligheder: Bestyrelsen har sendt et forslag til Gangsted Rasmussen vedr. en 
fortsat plan i form af et informationsmøde, hvor ejerne i foreningen, på baggrund af 
uddybende skriftligt materiale, kan få svar på deres spørgsmål, samt at dette 
informationsmøde vil være forberedelse til en EGF. Bestyrelsen har ikke modtaget svar fra 
Gangsted  
 

3. Madaffald i nye containere.  
 

Procedure for at få flere poser: 
a.  Du kan kvit og frit hente nye grønne poser i Borgerservice på Rådhuset eller på 
Bispeengen Genbrugsstation.  
b.  Du kan selv købe lignende grønne skraldeposer (hvis de har grønne skraldeposer 
supermarkedet).  
c.  Ejendommens kontaktperson kan bestille grønne poser til hele boligforeningen. 
Spørg i din boligforening om kontaktpersonen bestiller nye poser, og hvordan 
poserne bliver delt ud. 

 
Bestyrelse undersøger om der kan laves en ordning, hvor man kan hente poserne 
hos viceværten. 
Vi henviser i øvrigt til brevet fra Frederiksberg kommunes om affalds sortering. 

 

4. Haven: Buske er beskåret Man kan aflevere løgplanter ved skraldespanden, så bliver de 
lagt i jorden og vi kan alle få glæde af dem til næste år. Der kommer en have dag snart- 
datoen er ikke besluttet i nu. 

 
5. Kloakprojektet: Lånedokument for den endelig finansiering af kloakprojektet er 

underskrevet. Lånets hovedstol er på l 2.227.273 kr. Det er et 20 årigt lån til en rente på 
3,3163%. De ejere, som har valgt at være med i fælleslånet, betaler kvartalsvis via 
fællesudgifterne til BX. De ejer som har valgt at indfri lånet er blevet trukket beløbet pr. 1.4. 

 

6. Husk at holde hoveddørene lukkede. Der har været indbrud i kælderrum v. nr. 60 og 56.  
 

 

HUSK GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 11.04.18. KL 
19.00 PÅ SKOLEN PÅ DUEVEJ I PYRAMIDEN.  
 
BESTYRELSEN SØGER NYE MEDLEMMER…. VELKOMMEN.  
 
 

 

Kommende bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 16.5 

 


