Bestyrelsesmøde i E/F Humleparken Blok 5
______________________________________________________________________________________________
Dato:
Deltagere:

26. februar 2016
Per Gilsborg (PG)
Emil Hansen (EH)
Peter Travis (PT)
Caroline Plum (CP)

Følgende punkter blev drøftet:
Beslutning/aktivitet:
Blokejerforeningens generalforsamling
EH detog for blok 5. Bortset fra hvad der fremgår af referatet ikke de store nyheder.
Forslag om vejbump skudt til hjørne for yderligere belysning af omkostninger m.v.
Bortskaffelse af bænke
Blok 6 som oprindeligt havde ytret ønske om bænke har ikke set sig i stand til at
samle deres andel.

Tømre-/glasarbejde
Der mangler endnu at blive udsskiftet en rude i indgangspartiet v. 507

Referatet er lagt op på
hjemmesiden

PT har bedt Blokejerforeningen fjerne den
usamlede bænk, hvillket er
sket.

Nyt kældervindue samt
plankeværk ved kælder
udskiftet. Udgift kr.16.000-

Varme
Blokejerforeningen har overtaget driften af varmecentralen og varsler besparelser på
omkring 10%
Tinglysning af vedtægter

Plankeværk
Indhegning af haven i 503 st,th overholder ikke foreningens ordensregler. Ved
stormen i december væltede plankeværket og vi reagerede ved brev at meddele
ejerene om at evt. gennemførelse af retablering skulle respektere reglerne. Ejeren
ignorerede vor henvendelse, idet han startede retablering med inddragelse af ulovligt
areal. Dette betyder bl.a. at Blokejerforeningens materiel ikke kan slå græs melllem
haverne samt tildækning af en lysskakt, som foreningen skal vedligeholde, idet der
ikke må stå vand i denne.Da ejeren kun forstår rumænsk har det været uden resultat
at PT forud for den ulovlige retablering forgæves har forsøgt at hindre dette.Ejeren
har endvidere ignoreret endnu en skrivelse af 11. dec. med påbud om lovligørelse.
Drachmnns hjemmeside
Drachmann’s tillbud drøftedes.

Humleparken Blok-5

Er nu gået igennem. De nye
vedtægter er lagt op på
hjemmesiden
PT vil drøfte retlige midler
med vor advokat snarest.

Bestyrelsen mente
ensstemmigt, at vi p.t. ikke
har behov for denne ydelse
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