Referat af bestyrelsesmøde, mandag 26.feb 2015
Til stede: Kristine Munk, Lone Enevoldsen, Mary-Ann Gerbola, Peter Jørgensen, Signe Bailey
TAGPROJEKT

Ifølge den seneste tidsplan afsluttes etape 2 i uge 15 og etape 3 i uge 21.
Selvom hele projektet ifølge en tidlig tidsplan (dateret februar 2014, revideret maj 2014) var tænkt
at afslutte i uge 9, kan vi konstatere, at projektets totale løbetid er skåret ned fra 51 til 41 uger.
KLOAKKER

Der bliver foretaget strømpeforing og inspektion af kloakkerne i gården ved Mariendalsvej.
NYE P-REGLER PÅ FREDERIKSBERG

Vi har alle modtaget besked i vores e-boks om såkaldt interessetilkendegivelse vedrørende mulig
ændring fra privat fællesvej til offentlig vej. Bestyrelsen har rettet henvendelse til “Vej & Park” for at
høre nærmere om kommunens udokumenterede anslag om istandsættelse af Duevej til den meget
præcise sum af DKK 2.591.475,Trods formuleringen i brevet fra Vej & Park, vil bestyrelsen bede hver enkelt beboer om selv at indsende interessetilkendegivelse til privatefaellesveje@frederiksberg.dk senest den 1. april 2015.
Vores generalforsamling ligger 8.april, vi kan ikke gennemføre nogen form for afstemning inden og
ikke mindst er det op til den enkelte at forholde sig til sagen.
Vi kan kun anbefale, at den enkelte beboer henvender sig til ovennævnte email, hvis der er yderligere spørgsmål.
DEN MANGLENDE MUR MOD NABO-GRUND I GÅRDEN

Bestyrelsen er i færd med at indhente forskellige forslag til en løsning. Yderligere information forventes at kunne blive præsenteret på generalforsamlingen 8.april (Kl. 19 i Pyramiden).
NYT TØRRERUM

Kælderrum H ved opgang 58 forventes at blive indrettet som nyt tørrerum.
RYGTER OM EVT NYE LOFTSLEJLIGHEDER

Som nogle af jer har hørt, er der undersøgelser i gang vedrørende udnyttelse af loftsrum over lejlighederne i etape 3 af tagprojektet. Det er endnu for tidligt at konkludere noget i sagen, men vi
holder jer alle orienteret. En ting er dog sikkert: Den endelige beslutning vil afgøres ved en afstemning - formentlig på en ekstraordinær generalforsamling. Der er ikke sat dato for dette i skrivende
stund. Alle beboere vil modtage udførlig information i god tid inden.
Næste bestyrelsesmøde: torsdag 26. marts 2015

