
Bestyrelsesmøde i FKFB den 24/11-2021. 
Hele bestyrelsen var til stede. 
  
Dagsorden 

1. Juletræ 
2. Bump. 
3. Opfølgning fra generalforsamling. 

• Bane Danmark 
• Affald 
• Sommerfest 
• Kontingent 

4. Synliggørelse af bestyrelsesarbejdet 

Juletræ. 
Julearrangement fastholdes den 28 dec. kl. 16.00 Der serveres et glas gløgg samt 
varm kakao til børn. 
Indkøb af gløgg 5 l og varm kakao 8 l. Køb af engangskrus. @Emil køber. 
  
Bump: 
Sune og Frederik VG har talt om Bump med Frederik BU og Mikkel BU. 
Vi drøftede Bump samt alternativer. Vi drøftede de forskellige andre tiltag, som vi 
ved der kommer fra kommunens side. Fortov samt tiltag i forbindelse med 
klimasikring herunder flere kloakker uden tilslutning til hovedkloakken. 
Vi drøftede at vi som bestyrelse tager fat på de forskellige instanser for at få en klar 
plan fra deres siden. Fart er ikke kun et problem ved Buen, også på langsiden Ved 
Grænsen føler flere beboer at der ofte køres stærkt. Derudover er generelt utrolig 
mange børn alle steder i kvarteret.   
Bestyrelsen har endvidere forhørt om de midlertidige bump kunne få lov at blive, det 
kunne desværre ikke lade sig gøre – begrundelsen er at vejene skal være klar til 
eventuel snerydning.  
Kommunen oplyser endvidere, at der pt. kun er afsat penge til permanente bump 
ved buen i 2022. Dog er kommunen blevet opmærksom på, at der også skal laves 
nye fortov samt klimasikres. 
Bestyrelsen vil derfor opfordre til at kommunen udarbejder en fælles plan for de 
foranstående aktiviteter i området. 
Dvs. at Byliv og Drift (fortov) skal tale sammen med Trafik og Byrum (klima samt 
bump). Herudover ønsker vi også, at der tages hensyn til at kvarteret er 
bevaringsværdigt, hvorfor stadsarkitekten bør involveres i planlægningen. 
Eventuelt projektmateriale ønskes hurtigt muligt tilsendt, og der opfordres igen til en 
høring omkring vejbump. 
Det er en høj prioritet, at ingen af tiltagene forhales eller udskydes yderligere.  
  



Opfølgning fra generalforsamlingen: 
Banedanmark: 
Bestyrelsen opfordrer beboere, der er generet af støj til at anmelde dette direkte til 
Banedanmark, der har oprettet en hjemmeside til formålet: 
 
https://www.bane.dk/da/Om-Banedanmark/Baeredygtig-bane/Stoej/Stoejhenvendelser 
 
Der er generelt god erfaring med Banedanmark, som tager deres naboer meget 
alvorligt. 
Bestyrelsen vil blot blive et forsinkende led. 
 
Affald: 
På baggrund af adskillige klager vedr. affaldshåndtering, er bestyrelsen i tæt og 
løbende dialog med kommunen på området. Der er generelt stor fokus på området 
fortiden, også i mange andre beboelsesområder på Frederiksberg samt i pressen. Jf. 
kommunen vil de evaluere de mange ændringer i januar og vi har som forening 
opfordret til, at restaffald tømmes ugentligt, som minimum i sommerperioden. 
Vi som forening retter løbende henvendelse til kommunen vedr. diverse klager, men 
vi opfordrer alle beboer til også selv at henvende sig direkte for at lægge maksimalt 
pres. 
  
Sommerfest 2022: 
Der er ekstra stor sommerfest i år (som afholdes hvert 5. år) udskudt de sidste 2 år 
grundet corona) 
Vi skal så småt til at i gang med planlægningen af festen, som løber af stablen den 
11/6-2022. 
Vi regner med en masse sjove aktiviteter for både børn og voksne i løbet af dagen, 
samt fest med spisning og musik om aften. 
Vi har en pt. et par stykker med i festudvalget, men vil meget gerne have flere. 
       
Kontingent: 
Vores indtægter er faldet en smule. Bestyrelsen vil lave høflige reminders til 
husstande, der ikke har betalt det årlige kontingent. 
Kontingentet er kr. 300 per husstand som overføres til konto 3186-7403070 med 
tydelig angivelse af adresse. Af hensyn til regnskabet bedes beløbet indbetales 
inden 20/12-2021. 
 
Synliggørelse af bestyrelsens arbejde: 
Bestyrelsen vil i endnu større grad benytte Facebook end vi gør nu. Dvs. links til 
mødereferater og gøre opmærksom på kommende møder. Dog ønsker vi, at forslag 
fra medlemmer fortsat sendes direkte til et bestyrelsesmedlem (via mail, Facebook, 
telefon eller mundtligt) 
 

https://www.bane.dk/da/Om-Banedanmark/Baeredygtig-bane/Stoej/Stoejhenvendelser

