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1. Valg af dirigent og referent: vælges hhv Mira Ca34 og Anna Begga Lu19. 
 

2. Bestyrelsens beretning: Resume. Der er afholdt v anlige arrangementer, 
julemarked, denne gang med gratis servering, pga corona, fortsættes evt 
fremad. 
Lucia optog. Fastelavn. Nyt arrangement: Påskeløb, ca 40 børn deltog. 
Sommerfest, der er bedt om evalueringsskemaer fra samtlige gader mhp 
drejebog for de enkelte opgaver. Der er overvejelser omkring loppemarked, 
dyrt at leje container, bestyrelsen har talt om at droppe loppemarked, men 
holder fast for nu.  
Bestyrelsen planlægger at tage større ansvar for maden, bestilling i god tid, 
samt baren.  
Der er plan for snapse konkurrence i november. 
 
Der stilles spørgsmål til bestyrelsens øgede ansvar for mad og bar (christian 
Fe15). Dette begrundes med, at der skal være indtjening på bar og mad, og 
tidligere har der været økonomisk underskud i bar eller meget overskud af 
mad eller udsolgt af øl. Der vil blive drøftelse med gaden omkring bar, så der 
bliver mere styring men via dialog. 
 

3. Beretning fra diverse udvalg:  
Nabo. Der er kommet nyt medlem, Sisse Sejr Lu. Ellers ’de vanlige’. Eva 
spørger om der kunne være et ekstra nummer efter gadefest. Der er pause i 
juli-august. Der er interesse fra deltager på mødet, Anne- Katrine Ku 37 mhp 
at deltage i Nabo redaktion, der udveksles kontaktoplysninger med Nabo.  
Torsdagsbar: starter i morgen. Der er efterhånden ’faste indslag’, start og 
slutband, quiz mm. Indslag og forslag er velkomne.  
Farinelli: kører fortsat fast hver mandag. Lidt svær at få i gang efter corona 
lukning. Der er plads til flere.  



Kunstudvalg: Det har været Corona-stille med ferniseringer. Der kommer 
Hollandsk fotograf i februar. Jørgen opfordrer til at melde sig, hvis man vil 
udstille eller kender nogen der vil. Anne-Katrine kender evt folk. 
 

4. Forelæggelse af årsregnskab og evt revisionsberetning samt godkendelse af 
årsregnskab.  
Jørgen kasserer (fortsat i årevis), gennemgår regnskab. Indtægt i kontingent 
ca 122.000 kr. Udlejning af beboerhus ca 11.000 kr i indtægt. Indtægter fra 
nabo, annoncer.  Gadefest lille underskud, 14.000 kr. 
Foreningsarrangementer, ca 57.000 kr (en del aflyste). Der var engangsudgift 
sidste år til husejerforening på 200.000 i forbindelse med overdragelsen. Vi 
har 279.000 kr i ’kassen’. Revisor (Steen Ve30) har revideret og godkendt.  
 

5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.  
Der drøftes løst og fast. Den vanlige jule konkurrence med lys er aflyst. Vil evt 
blive erstattet af anden type jule-vindues-pynte konkurrence. Eva arrangerer. 
Ida spørger om nogen er ved at genoptage ’fredags-gymnastik’. Ikke hvad 
forsamlingen er bekendt med. Kina(ve30), ang nye bump på Vesterfælledvej, 
som ikke stopper biler, men flere er faldet over det. Forslag om fodgænge-
overgang på det sted. Det er den naturlige vej fra Carlsberg via Küchlersgade 
mod Enghave station. Inger (husejer kasserer) beder Kina og Sten komme med 
skrivelse til husejerforeningen, så kan trafikudvalg gå videre med det. 
 

6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om evt ændring af 
kontingent.  
Ligner forrige år, en enkelt ændring, øget udgift til Nabo, pga.  generel 
prisstigning (der drøftes kort, om man skal undlade husstandsomdeling. 
Aftales at man ser på, om der trykkes lidt for mange eksemplarer, altid 
overskud).  
Angående foreningsarrangementer, beløbet hæves fra det foreslåede 45.000 
til 80.000 kr 
 

7. Valg af formand: Eva genopstiller og vælges. 
 



8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer: Jørgen, Lennart, Gudjon, Mira, 
genopstiller og vælges. Anna Begga genopstiller ikke. Der opfordres til at stille 
op, optimalt er der et ekstra medlem. Ingen fremmødte ønsker at stille op. 

 

9. Valg af suppleanter. Ida genopstiller ikke. Anna Begga opstiller og vælges. 
 
 

10.  evt. Arrangør af gavlmaleri, håber at lave et ’grønt byrum’ i området ved 
gavlen, som er ubrugt. Spørger om nogen har erfaring med planlægning af 
pladser/landsskabsarkitektur eller dialog med kommunen. Radius ejer 
området. Han vil selv gå videre med et i første omgang.  


