Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni.
1. Ekstraordinær generalforsamling.
Ved den ordinære generalforsamling i april, var der ikke var tilstrækkelig mange stemmer for vedtagelse af
vedtægtsændringer. Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 11. september. Pt har
vi disse to punkter til dagsordenen.
•
•

Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer
Forslag om opsætning af nye altaner

2. Sommerregler
Bestyrelsen har udarbejdet følgende sommerregler, som vi henstiller til, at man overholder, så alle beboere
kan få en rigtig god sommer og nyde haven og gården i fællesskab.
Generelle sommerregler
•
•
•
•
•
•
•

Ryd havemøbler på plads efter brug.
Legetøj inkl. køretøjer og andre børneting sættes på plads efter brug.
Man kan ikke reservere haven til fest - den er for alle.
Hvis der afholdes selskaber i haven, skal der varsles i god tid i opgangene og på foreningens
Facebook gruppe (hvis man er på face book)
Der skal være helt ro efter kl. 24 i weekenderne og kl. 22 på hverdage.
Musik i haven er ikke tilladt.
Madaffald og pizzabakker skal afleveres i madcontainer i skraldeområdet både for at undgå dårlig
lugt i haven og for ikke at tiltrække rotter.

3. Rapport vedr. varmecentralen
Bestyrelsen er i gang med at få udarbejdet en rapport om varmecentralen og foreningens stigestrenge. Den
bliver færdig efter sommeren, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til, hvad der eventuelt bør gøres
/udbedres.
4. Fortov og sokkel Mariendalsvej.
De løse fliser og hul ved brønden på fortovet – hjørnet af Duevej/Mariendalsvej er meldt til kommunen.
Soklen på Mariendalsvej, som ”skaller” er ikke truet af fugt. Det lag, der falder af, er kun til pynt og vil blive
udbedret, når det kan lade sig gøre. Der er repareret omkring ristene.
5. Privat/offentlig vej.
Vi har fået brev fra kommunen. Vores vej overgår til offentlig vej pr. 1. september. Fra denne dato skal der
betales for parkering som på resten af Frederiksberg. Borgere i kommunen kan købe en parkeringslicens,
som årligt koster 160 kr.
Næste bestyrelsesmøde er den 14. august.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

