Referat af bestyrelsesmøde d. 25.6.2015

Fortovsrenoveringen - tilbud. (to tilbud fremsendes separat på mail)
den videre færd. Evt. koordinering med udskiftning af gadebelysning
samt byggeristart.
Risikerer vi, at hele gaden er gravet op på samme tid?
 Der er indhentet to tilbud på opretning af kantsten – det besluttes at tage
kontakt til Manuel mhp. igangsætning af projektet. Liz og bo tager
kontakten. Vejudvalget følger løbende projektet
Tennisbanen - netløsning.
 Det aftales at udsætte eventuelle ændringer til efteråret 2015.
 Klaus sørger for skiltning – ”Stilleskilt”, ”Freinetskilt” og evt.
”Hundelorteskilt” – Det drøftes, at indkøbe lamineringsmaskine
 Klaus tjekker boldbur for fejl og mangler
Parkering - intet nyt vedr. BIG-huset.
Det aftales, at vejudvalget sender brev til Københavns kommune vedr.
parkering
 Der skal bl.a. spørges til muligheder for at begrænse parkeringen i
arbejdstiden evt. for enkelte vejafsnit
 Der spørges til parkeringsarealet ud for BIG – Stadig krav om fortov
udfor bygningen – Der følges op på det tidligere sendte brev (Liz). Liz
videresender brevet til Bo og Lisbeth
Nybyggeri - evt. orientering.
 Intet nyt – drøftes på næste møde
Ny gadebelysning. KK graver kabler ned og opsætter lysstandere - så vidt
vides i løbet af efteråret. Mere info følger forhåbentlig.
 Eksisterende lysmaster i Karensgade og Gerdasgade skal skiftes i
efterår 2015/forår 2016, det kan betyde at der graves op til nye kabler i
vej + fortov. Det drøftes om lamperne kan være en type, som ikke
oplyser værelserne på 1. sal.
Nyt træ til øen ud for nr. 42. Træet er gået ud.
 Det aftales, at der bestilles nyt træ til plantning i efteråret. Vejudvalget
laver desuden vejgennemgang (september) og bestiller træer til
plantning i oktober/november
 Vejudvalget holder løbende øje med vejens tilstand og gør desuden
bestyrelsen opmærksomme på eventuelt ophobet affald.
Økonomi
 Det oplyses, at 12-14 husstande stadig mangler at betale vejbidrag.
Klaus udsender rykker
 Inkassoaftale ophæves

