
 

                                                                                                                                           København, den 4/5 2017 
 

 

Referat 
 
Emne: Bestyrelsesmøde i Signalgården 

Data om mødet 
 
Dato: tirsdag den 4. april 2017 

 
Tid: Klokken 19:30 

 
 
Sted: Bette, Amagerfælledvej 
143, 1-4. 

 
Inviterede bestyrelsesmedlemmer: 

 
Bette Søgaard Neistfeldt, Birgitte Berendt, Jonathan 
Schwabe, Axel Boisen og Tove Frederiksen 
 Samt suppleanter Jane Erichsen og Anette 
Heyerdahl Amalou  
 
Afbud: Jane Erichsen og Anette Heyerdahl Amalou 

 
 
 

 
 
 

Punkt Dagsorden Bemærkninger 

1) Udgifter siden sidst Der er brugt kr. 1760 til afdelingsmødet og The til 

bestyrelsesmøderne. 

2) Opfølgning fra beboermødet Bette har kontaktet Gert vedr. tilføjelserne til husorden. 

Der vil blive sendt information omkring affald ud til alle 

beboere, der opfordres samtidig til at tage et større 

ansvar og selv at opsøge information. Se hjemmesiden 

www.signalgaarden.dk 

3)  Drøftelse af og evt. dato for 
fælles arbejdsdag i foråret 17 

Der vil ikke blive en arbejdsdag her i foråret. Der mangler 
kun at blive olieret bænke og borde. Birgitte skriver ud til 
alle der ikke deltog i arbejdsdagen sidste år, de skal melde
til bestyrelsen hvornår de har mulighed for at oliere og 
borde og bænke. 

4) Uddelegering af opgaver Birgitte sørger for referat samt dagsorden. 

5) Forespørgsel fra CAS vedr. 
parkeringspladsen 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra CAS, men vi var 
enige om at afvente og se hvad der sker, for 
fællesbestyrelsen i Urbanplanen skal i gang med at 
nedsætte et udvalg omkring parkering i hele 
Urbanplanen. 
Bette kontakter 3B og Steffen Morild som er formand i 
Organisationsbestyrelsen, for at få belyst om det er et 
krav der kommer oppefra. 
 

http://www.signalgaarden.dk/


6) Information fra formanden - Jeg har skrevet til styregrupperne endnu engang og har 
rykket for tilbagemelding ang. årligt valg til 
styregrupperne, så bestyrelsen får besked på om der er 
sket ændringer i styregrupperne. 

- Bestyrelsens postkasse ved 139 er taget i brug d. 23/3 - 
17 og den bliver tømt ca. 1 gang om ugen. 

- Jeg har haft møde med Finn fra CAS, vi drøftede tømning
af glascontaineren, storskrald osv. 

Finn og jeg har udvekslet telefonnumre og Finn er blevet 
vores kontaktperson hos CAS, så det er ham bestyrelsen 
går til hvis der er noget omkring CAS. 

Finn spurgte til vores parkeringsplads, da CAS har mangel 
på parkeringspladser i tidsrummet imellem kl. 8-16 i 
hverdagene, han ville høre om det evt. var muligt at låne 
nogle af Signalgårdens parkeringspladser i dette tidsrum, 
selvfølgelig imod betaling af vedligeholdelse. 

Jeg fortalte ham om de tidligere problematikker i den 
forbindelse men lovede ham at drøfte det med 
bestyrelsen på bestyrelsesmødet, det er sat på som 
punkt. 

- Jeg har kontaktet Gert og han sørger for at få tilføjet den 
til føjning til husordenen der blev besluttet på 
beboermødet. 

- Jonathan og jeg har været til fælles bestyrelsesmøde i 
onsdags d. 23/3 og der kom nogle lidt alvorlige ting frem 
omkring udgifter i forbindelse med den kommende 
skybrudssikring i Urbanplanen, som man også kunne læse 
om i Amager Bladet i uge 10, tirsdag d. 7/3 - 17. 

Signalgården er ikke direkte involveret, i første omgang 
handler det om de afdelinger i Urbanplanen der ligger syd 
for Peder Lykkes Vej, men det handler om et projekt i 
Københavns kommune der strækker sig over de næste 20 
år og som på sigt kommer til at omhandle samtlige 
husstande i København. 

Det handler om at man i forbindelse med den kommende 
skybrudssikring vil separere regnvandet fra kloakkerne og 
det betyder at alle matrikler skal tilkobles det nye system, 
når tid er og det arbejde der skal udføres på privat grund 
skal afdelingerne selv betale for, hver især. 



Det anslås at det vil koste omkring 5.000 - 10.000 kr. pr 
lejemål men den endelige regning/udgift kan vi jo kun 
gisne om pt. 

Morten Boje adm. direktør i 3B har sendt høringssvar til 
kommunen, der er høringsfrist d. 4/4 - 17.  

Vi afventer at høre nærmere. 

En anden lidt alvorlig ting der blev drøftet på fælles 
bestyrelsesmødet er vores parkeringspladser, nogle af 
afdelingerne i Urbanplanen mangler nemlig 
parkeringspladser og nogle af afdelingerne har ved 
opførelsen i sin tid, fået dispensation for antallet af p 
pladser og kan risikere at de skal betale dyrt for 
etablering af p pladser, hvis kommunen ønsker at 
indfri/ophæve dispensationerne i afdelingerne eller i hele 
eller dele af kommunen, som der bliver talt lidt om. 

Det kan være en bombe under huslejen i de pågældende 
afdelinger. 

Derfor bliver der lagt op til at fællesbestyrelsen skal 
drøfte muligheden for evt. at gøre parkeringspladserne i 
Urbanplanen til fællesområde. 

Personligt har Jonathan og jeg svært ved at se at det løser 
problemet og jeg har selvfølgelig kontaktet Gert for at 
vide hvordan det forholder sig med vores 
parkeringsplads. 

I forbindelse med opførelse af Signalgården er der aftalt 
de p - pladser vi har til rådighed med Københavns 
kommune, men for plejecenter CAS har kommunen givet 
dispensation på antal af parkeringspladser.  

Signalgården burde som afdeling derfor ikke være truet 
økonomisk, men vi bliver nød til at forholde os til de tiltag 
som der bliver lagt op til for Urbanplanen, som vi er en 
del af. 

Jeg har inviteret begge suppleanter til bestyrelsesmødet, 
selvom de ikke står som inviteret på dagsordenen, så de 
kan være med til at drøfte det med den øvrige bestyrelse. 

7) Næste mødedato Bestyrelsesmødet d. 2/5 er blevet aflyst, da der ikke var 
punkter til dagsordenen. 
Næste mødedato er derfor d. 6/6 - 17 Kl.19.30.  
 

8) Eventuelt   

 


