
Referat bestyrelsesmøde mandag den 17.februar 2014 
 
1. Referat fra sidst – godkendt.  
 
2. Status vedr.  belåning, kreditforeninger 
Vedr. RK DK’s udspil til allonge, hvor de kræver samtykke ift. vedtægtsændringer, har vi spurgt 
Ole Fischer. Han understreger, at en evt. accept af den allonge forudsætter en godkendelse på vores 
generalforsamling med kvalificeret flertal. Vi som bestyrelse stiller ikke forslag herom. Dorte har 
videresendt Fischer’s svar til Ellis, der er med i arbejdsgruppen omkring kreditlån.  
Nordea Kredit giver lån, får nogen problemer med Nordea, kan man kontakte Dorte, der har navn 
på kontaktperson. 
 
3. Status Nabohjælp 
Else Marie er blevet medlem af Nabohjælp. Det bliver man via nabohjælp.dk – det opfordrer vi til 
at folk gør. 
Der vil også komme skilte op, men de er pt. i restordre, kommer i marts- april. 
 
4. Generalforsamling 
Diverse praktiske ting gennemgået, vi snakker om beretningen på næste møde. 
 
5. Udestående opgaver 
a) Ulovligt parkerede biler / både på Birke Allé – Hanne følger op. 
b) Dong, hvornår begynder gravearbejdet ?   - det forventer Dorte at få at vide i morgen. 
c) Lågen – ødelagt igen…..   Vi stiller som bestyrelse forslag til generalforsamlingen om helt at 
sløjfe den udgang.  Hanne formulerer et forslag og rundsender. 
d) Chikaner fjernes – det ordner Flemming og så monteres de igen efter gravearbejdet. 
e) Birkevangs officielle adresse – ikke noget nyt.   Problemer med BBR har ikke noget med vores 
officielle adresse at gøre, det skyldes nogle manglende koordinater.  Har man brug for at se sine 
oplysninger i BBR, kan man kontakte Julius Hansen på tlf. 33 66 56 52 (Bygge og Bolig, 
København kommune).   Dorte og Ellis arbejder videre med sagen. 
f) Belysning ved indgangen til Birke Allé – pærerne er skiftet. 
g) henvendelse fra medlem om at Birkevang giver bårebuket, når et medlem dør. Det vil vi gerne, er 
der nabo’er eller andre, der går til bisættelse, kan de blot kontakte Dorte og aftale konkret. 
 
6. Fibernet 
Henvendelse fra Signe og Anders i nr. 63 vedr. fibernet, de må stille det som forslag til 
generalforsamlingen.  
 
7. Valg lokaludvalget 
Michael har meldt sig til, opstillingsmøde 3.marts 
 
8. Næste bestyrelsesmøde er 3.marts 
 

Referent: Hanne, 17.februar 2014 


