referat
Emne

Afd. 1-36 Bellahøj Fælles Have - repræsentantskabsmøde

Dato

6. juli 2020 16:00

Sted

Frederikssundsvej 123H

Deltagere

Freddy Hansen (FH), AKB
Sine Kaas Nielsen (SKN), AKB
Bjørn Petersen (BP), AKB
Yamile Hansen (YH), fsb
Henrik Sørensen (HS), AAB
Willy Jensen (WJ), AAB
Jørn Kaas (JK), driftsleder fsb
Birgitte Rasmussen, fsb

Afbud

John Steen Johansen (JSJ), SAB
John Bøgelund Sørensen (JBS), SAB
Jacob Dag Poulsen (JDP), fsb

Referent

Birgitte Vest Rasmussen

drift
Rådhuspladsen 59
1150 København V
Tel 3376 8000
dbj@fsb.dk
www.fsb.dk

Dagsorden
1 Frederikssundsvej 123H – legeplads
2 Belysning – prøveopstilling
3. Affaldskomprimatoren

CVR 10355117

4. Punkter til næste møde
5 Evt.

Telefontider
man-tor 9-15
fre 9-14

Ad. 1
Københavns kommune vil sandsynligvis opsige deres leje af lokale og udeareal på
Frederikssundsvej 123H i efteråret 2020. De er allerede fraflyttet, men den endelige

Åbningstider
man-fre 10-13

opsigelse kommer først, når der er helt styr på conasituationen. Vi så både
legeplads og lokale. Arealet hvor legepladsen er placeret tilhøre Bellahøj Fælles
Have og der er en årlig lejeindtægt på ca. 80.000 kr. KK skal ved fraflytning
retablerer legepladsen med mindre BFH beslutter sig for at overtage.
Mens bygningerne hos AKB og AAB renoveres vil de to nuværende legepladser på
nordarealet ved henholdsvis VBN 16 og VBN 3 ikke kunne anvendes, derfor kunne
legepladsen på Frederikssundsvej 123 H være en erstatning.
Repræsentanterne overvejer om BFH skal overtage og melder tilbage til BVR
snarest.
Ad. 2
Repræsentanterne var enige om, at de ikke ønsker en prøveopsætning af belysning
- hverken midlertidigt eller permanent. De ønsker derimod at LYTT (tidligere GHB) v.
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Morten Borum skal komme med et forslag til en parklampe, en pullertlamper og et
vægarmatur til husene. BVR kontakter LYTT.
Ad. 3
JK sørger for ekstra rengøring af både komprimator og arealet omkring.
AKB ønsker komprimatoren fjernet i forbindelse med, at der etableres nedgravede
affaldscontainerne hos AKB. Hvis AAB og fsb beslutter at bibeholde affaldsskaktene
skal der derfor findes en ny plads til komprimatoren på enten fsb’s eller AAB
område.
Ad. 4
Repræsentanterne sender forslag til emner, der skal behandles på næste møde til
BVR.
Ad. 5
Generalforsamling afholdes tirsdag d. 25. august 2020 hos fsb på Rådhuspladsen.
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