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Møde 13 i foreningsåret 2016 - 17 
 
Mødested hos Henrik, D39, tirsdag d. 09. maj kl. 19:30 
Tilstede: Jesper K., Henrik, Helle, Steen, Jan, Svend 
Afbud: Jesper S. 
 

Agenda: 
 
1. Godkendelse af mødereferat  

 Referat godkendt 
 
2. Revisionsprotokollatet 2015-16 (Fortroligt punkt) 

 Drøftet 
 
 
3. Ekstern administration 

 Der mangler 117 tilbagemeldinger med mailadresser til 
administrationsselskab pr. 8. maj. 

 Dokumenter fra gammel hjemmeside skal overføres til ny. Afventer 
webmasters næste træk. 

 
4. Økonomi  

 Det endelige regnskab er desværre ikke kommet endnu. Afventer at 
Væremøllens og Foreningens regnskab adskilles. 

 Restanceliste gennemgået – alle har betalt efter rykker. 

 Svend gennemgik det endeligt budget, der herefter blev vedtaget. 
 
5. Fællesarealer  

 Mads skal følger op på arbejdets udførelse . Svend Kontakter Mads 

 Vi starter med to.hjertestartere én ved Væremøllen den anden fx ved 
Præstehusene 77. 

 Tilbud på snerydning fra Mads, gartner, accepteret for næste sæson. 

 D36 – D48 problemer med det besluttede arbejde. Dårlig kommunikation om 
beslutning. Der plantes 4 nye buske i samarbejde med beboerne. 

 
6. Nærlegepladser  

 Der er ikke indkommet yderligere ønsker, så budget kan besluttes. 
 
7. Bredbåndsnet  

 Dansk Kabel TV ser igen på udfald grundet henvendelse fra et medlem. 
 
8. Ny affaldsordning 

 Se de nye afhentningstider fra 22. maj  Røde Vejrmølle eller på 
hjemmesiden. 

 Midlertidige skilte til markering af opsamlingspladser opsættes på 
carportgavle. 
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9. Røde Vejrmølle  

 RVP har bladdag mandag d. 5. juni 2017. 
 
10. Lokalplan  

 Intet 
 
11. Væremøllen  

 Beretning fra brugergruppen gennemgået. Svend kontakter Ole Rømer. 
 
12. Carporte  

 Orientering om mail fra Diamant D68, der gør opmærksom på 
underskriftsindsamling mod carporte på nordsiden af p-plads. Bestyrelsen 
kender intet til denne, men den har ingen effekt overfor 
generalforsamlingsbeslutningen i 1987 om mulighed for carporte på alle p-
pladser. Byggetilladelsen far opstarten er fortsat gældende.  

 
13. Generalforsamling  

 Gennemgang af forberedelser og bestyrelsens forventning til forløb af 
generalforsamlingen. 

 
14. Brugergruppen  

 Helle havde ferie ved sidste møde. 
 
15. Eventuelt  

 Der er nedsat en energigruppe i Foreningen, der igen har fordelt sig på 
forskellige emner i relation til håndtering af lavtemperaturfjernvarme om 10 
år.  

 Henvendelse til Kommune og Institutioner ved Lunden om at institutionernes 
personale og forældre, der aflevere børn ikke må parkere på 
parkeringsplads til Degnehusene 45 - 111. Der henvises til Institutionernes 
egen parkeringsplads for enden af Degnehusene stamvej 

 Vi har modtaget en henvendelse om støj om aftenen fra fodboldbanen i 
Bispehusene. Vi retter henvendelse til Godthåbsparkens grundejerforening 

 Et medlem beder bestyrelsen i Røde Vejrmølle, at opfordre til kun i 
begrænset omfang at lægge foder ud til fugle mv., da vintersæsonen er slut, 
og foderet tiltrækker måger, duer og rotter. 

 
 


