
Referat af FKFB bestyrelsesmøde d. 4.11.19 klokken 20 i VG60.  

 

1. Juletræstænding: på græsset d.1.december kl. 16. Peter indkøber                   

juletræ ca. 1100 kr.  Bo hjælper med opsætning. Vi har lyskæde og batterier 

indkøbes. Der vil være gløg, kakao og småkager som sidst. (hvem sørger for det?? ) 

Peter laver indbydelse, Lars udsender. 

2. Opfølgning på byvandringen med Frb kommune: 

Fra kommunen mødte stadsarkitekten, stadsgartner,2 byggesagkyndige og chefen 

for by-og miljø. Der mødte 20 -30 beboere op, som kom fra hele bebyggelsen. Peter 

bød velkommen og beskrev kort formålet med rundgangen derefter sagde 

stadsarkitekten noget om kommunens politik: som er at ’bevare’ mere end at ville 

’vækst’, værdier skal bevares og kommunen vil gerne ’tættere’ på borgerne.  

Peters rute blev gennemført og folk var gode til at spørge ind til de emner vi havde 

lagt op til og var ikke optaget af konkrete fejl. Nedenstående emnerne der kom op:  

- Kommunen er dialogsøgende:” kom og snak om et nyt projekt før der er hyret 

arkitekt eller indkøbt nyt” 

- Vinduer: restaurering eller nye lignende vinduer?  

- Klimasikring – der er ikke nogen direkte projekter ang. vores ’Vej’  

- Afløbene: ved riste skal der graves ’badekar – nogle steder skal kantsten   

hæves 

- Træer: Debat om hvilke træer, som er hensigtsmæssige i vores haver – 

kommunen vil bevare de høje gamle træer. 

- Forslag om beplantning ved den høje mur til Finsensvej. 

- Stakitter og hække blev kommenteret?? 

- Husenes farver – jordfarver? 

De fremmødte fik et godt indtryk af kommunens folk. 

Opfølgning:  

Skrive en mail til kommunen med vores evaluering af rundgangen i kvarteret og 

minde dem om det ’skriv’ de har lovet os. 

 

 



3. Status for asfaltarbejde: Hævning af kantstene er endnu ikke effektueret og der er 

stadig problemer med nogle riste. Husk at kantstenshævning kan give høje/ eller 

hældende fortov- hvilket måske er uhensigtsmæssigt. Sune tager fat i Kommunen 

igen. 

 

4. Status for hjemløselejr: den er for nuværende væk. 

 

5. Kontingentstigning pr. 1.1. og status på indbetalinger: Kontingentbetaling er 

300kr. pr husstand pr 1.januar 2020. Betales senest d. 1.marts 2020 og således 

fremover, så vi kan have en status på regnskabet og budgettet til 

Generalforsamlingen.  Status: 8 husstande er pt ikke medlemmer af foreningen. 

Rykkere resulterede i 18 indbetalinger for 2018  

 

6. evt. Huse til salg pr. nov. 2019: Buen 8 – mens Buen 13 skifter ejer pr.1.4.2020 

Foreløbigt ref.pr.10.11.19 

Else  

NB 

Møder i 2020: 

 

3.2.20 hos Else  23.2.20 Fastelavn 

20.4.20   30.4.20 Generalforsamling 

30.4.20 konstituering  20.6.20 Sommerfest 

 

 


