Bestyrelsens beretning for 2017-18
Indledning
Først en tanke til alle de medlemmer der i det forgangene år har hjulpet kvarteret H.ABA. Det
være sig udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, der har gjort en masse for os alle i
kvarteret, og som er med til at skabe et bedre kvarter. Der er nogen af jer der har brugt mange
timer.

Bestyrelsen i 2017
Bestyrelsen blev konstitueret med Hanne Mørup som næstformand. Hanne er en menneskelige
rygrad i foreningen.

Hyacintgården og træerne
Hyacintgården har i februar 2018 stynet deres træer der går langs bagstien til vores
Amagerbrogade karré. Vi har derfor i bestyrelsen gennemført reparationer af de fliser på bagstien
som er presset op af disse træers rødder. Visse fliser ravede mere end 5 cm op, hvorfor
vedligehold var nødvendigt for dem som benytter bagstien.
Opgaven om det grønne område mellem os er endnu ikke helt på plads. Den fælles
kommunikation og deling af opgaver mellem os og Hyacintgården synes at gå i den rigtige retning.
Den er Jan fra bestyrelsen som forhandler denne opgave.

Arbejdsgruppen vedr. Valmuevejens bagsti
Bagstien er renoveret og bevares lukket som nu, uden mulighed for biltrafik. Det hegn mellem
bagstien og det grønne areal ved Sundbyvang er renoveret. Hunde bliver luftet på det fri areal
bagved. Man ønsker fortsat at holde de løsgående hunde væk fra selve bagstien. Hegnet er nu
snore lige langs stien. Torben fra Bestyrelsen (ikke valgt med udførende) har stået for
vedligeholdet af Valmuevejens bagsti.

Ramperiste på Valmuevej
Der blev i 2017 gennemført ramperiste på de fleste af Valmuevejens afløb. Der udestår et par
stykker, som forventes gennemført i 2018. Torben fra Valmuevej håndtere denne opgave.

Fastelavn 2018
Ogs i år er der afholdt Katten af tønden på den grønne legeplads. Arrangørerne afholdt det en uge
senere end traditionelt. Deltagerantallet var stabilt, dog ikke helt så mange deltog som sidste år.

Der var dog mange glade børn som voksne. Ligestillingen ramte også fastelavnsarrangementet, da
Magnus blev kåret som prinsesse. Men pas på, for Magnus slår hårdt. Han nuppede også
kattekongekronen. Den videre ligestillings fremtid kan efterfølgende diskutere videre om. 😊

Ekstraordinær Generalforsamling 2017
Afholdt 22. november 2017. Referat kan læses på foreningens hjemmeside. Dog kort orientering af
de to emner der blev behandlet på den ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til ændring af parkeringsregulering
Forslaget blev nedstemt. Det blev påpegede at det forberedende arbejde var omfattende og i en
kvalitet, som bør gemmes til et tidspunkt hvor man vil genoptage en vurdering om behov for
parkeringsregulering. Materialet lægges til hvile til eventuel senere anvendelse.

Forslag til forbedret Internet infrastruktur
Der var stor opbakning om at etablere Internet og Kabel-TV infrastruktur for kvarteret, da det
både kan skabe billigere og bedre kvalitet at få skabt dette, baseret på fibernet. Dette emne
behandles senere på generalforsamlingen.

Oplæg til diverse udvalg
Bestyrelsens beretning indeholder i år et afsnit om at skue fremad og oplæg til hvad vi gerne vil
sammen. En efterfølgende drøftelse, vil blive taget op under generalforsamlingens punkt for
eventuelt. Dog lister vi her nogle punkter i kan tygge på.
Modernisering af foreningen og det at gøre det nemmere for os alle at bo her. Der lægges her op
til øget videndeling og sociale arrangementer for dem som gerne vil det. Flere af jer har ytret
sådanne ønsker. Her en liste der er til afklaring om interesse og til debat om indhold.

Udvalg for facader og forhaver
Udvalget genstart i år, efter to gange lumbago o. lign. Ryglidelser ramte udvalget. Man behandler
vores facader, området forskønnelse og med mere. Nogen af os der gerne vil bo sammen på
æstetiske og behagelige måder. Udvalget kommer med bud på rammer, principper og
retningslinjer for forhaverne i kvarteret.

Legepladsen Trekanten
Udvalget findes og drives af Kirstine. Renovering af legepladsen nåede et optimalt niveau for
vedligehold i 2017. Der vil være løbende opgaver mht. sand, kanter og fodboldmål der skal
vedligeholdes. Hvis der er flere medlemmer der gerne støtte aktiviteterne og sikre vedligehold, så
kontakt Kirstine eller bestyrelsen. Der er krav om tilsyn af legepladser 2 gange årligt, som er
gennemført af Kirstine.

Bolig optimering et service og rådgivende udvalg
El, varme og besparelser - Bolig optimering et service og rådgivende udvalg (El, Fjernvarme, Vand,
Isolering m.m.). Hvordan gør man det i ejendomme der er bygget i 1930’erne?
Dette udvalg har ingen medlemmer. Har du og nogle naboer lyst, viden og gåpåmod til det?

Arbejdsgruppe for fibernet
Behandles på generalforsamlingen senere på aften.

Diverse emner
Lys på bagstien Amagerbrogade skal vedligeholdes i år.
Enkelte lamper på bagstien er kaput. Det bør vurderes om man billigt kan udskifte til energispare
pærer.

Vinter:
Vinteren har i kortere perioder været streng og eller mild i år. Og snefejning har været moderat. Vi
håber at de gør en vores nye snefejer holder mange år endnu, efter at Frank overlod stafetten til
Torben.

Affald
Mange af jer har fået bioaffaldscontainere, og vi har fået nye Pap og papir containere til bagstien
Amagerbrogade, bagstien Hyacintvej/Oxford Allé, samt bagstien Oxford Allé/Valmuevej.
Bestyrelsen forår 2018

