Referat, bestyrelsesmøde 15.9. 2016
Invitation fra Hofor vedr. skybrudsprojektet tirsdag 27.september kl.
16.30. Liz og Renee deltager. Søren spørges, om han har mulighed for at
deltage.
Påbuddet vedr. Dades-bygningen. Der var indsigelsesfrist 21. august.
Den relevante myndighed – og det er vel tredje eller fjerde sagsmedarbejder,
der er i gang – har skrevet, at p-skiltene skal være væk 1. november. Ejeren
af ejendommen opfordres til at finde en p-løsning for deres lejere i
samarbejde med GF. At en p-løsning på matriklen ikke må inkludere noget af
vejen. At fortsat brug af fortovet til biler vil anses for ulovlig parkering.
Vi optager ikke kontakt med Dades – vi har tidligere meddelt, at grundejerne
ikke går ind for en løsning med fortov langs huskanten. Vi håber skiltene er
væk til den påbudte dato og vil derefter kunne tage det hårdt tiltrængte fortov
i brug.
Renee har kontakt til Valbybladet om dette.
Gravearbejde i gaden til kabler.
Der graves fiberkabler ned til de nye byggerier. En ide om, at resten af gaden
kunne tilslutte sig, har ikke vundet stor gehør. Vi gør ikke noget ved sagen
indtil videre.
Arbejdsdag i efterår/sensommer. Arbejdsdagen bliver søndag 9. oktober kl.
13-16 (cirka). Der bestilles en container til det grønne affald. Tag gerne kaffe
og kage med, evt. dej til snobrød. GF sørger for kolde drikke.
Indkøb af nyt træ/træer til vejøer. Nyt træ købes til plantning ud for Klø
42/44. Renee undersøger, om der er flere træer, der trænger til at skiftes ud
nu – og bestiller plantning.
Parkeringen – tidsbegrænset. Vi har fået kontakt med GF i
Forfatterkvarteret, som er meget interesseret i, at vi går fælles om at søge
tidsbegrænset parkering i vores gader. Ketil samt vejudvalget (Lisbeth og Bo)
arbejder videre.
Skiltning i Karensparken. Vivian Tolba (nr. 14) har påtaget sig at finde ud af
priser m.m. Punktet udsættes til næste møde, hvor vi hver især overvejer,
hvad der skal stå på skiltene.

Reetablering af færdselsskilte. Skiltene med ' kun ærindekørsel' ved
indgang til Gerdasgade og Karensgade samt stillevejsskiltningen i
Kløverbladsgade er i dårlig stand – og sidstnævnte er pt. skjult af skurvogne.
Renee tjekker, om vi kan få opgraderet skiltene – og hvem der evt. betaler for
det.
Hvordan har økonomien det? Der er desværre en del restanter, som bliver
rykket for kontingt/vejbidrag.
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