REFERAT
Emne

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter

Dato

Onsdag den 11. maj 2016

Til stede

Poul Holt Pedersen, DR (PHP)
Inge Rasmussen, AAB 87 (IR)
Bente Stamp, Nordea Ejendomme (BS)
Gertrud Birke, A/B Karen Blixen Parken (GB)
Louise Bidstrup Larsen, A/B Universitetshaven (LBL)
Sara Klingaard, Bygningsstyrelsen (CDJ)
Mary Anne Ekberg, A/B Karen Blixen Parken (MAE)
Mette Juul Petersen, Radiorækkerne (MJP)
Jonas Astrup Awaad, GFS Ørestad (JAA), referent
Simon Madsen, GFS Ørestad (SM)

Fraværende

Christian Andersen, GFS Ørestad (CAN)

Næste møde

Den 18. august

1. Godkendelse af dagsorden
1.1 Der var ikke udsendt nogen dagsorden til bestyrelsesmødet.
2. Konstituering af bestyrelsen
Valgt ved efterfølgende mailhøring
2.1 Følgende poster er blevet fordelt:
Formand: Poul Holt Pedersen, DR
Næstformand: Inge Rasmussen, AAB
Repræsentant til Sekretariatets bestyrelse: Inge Rasmussen, AAB
Repræsentant til Vandlaugets bestyrelse: Gertrud Birke, A/B Karen Blixen Parken
3. Sidste nyt fra formand, GFS og Vandlauget
3.1 PHP bød velkommen til de to nye suppleanter i bestyrelsen, MAE og MJP. Der var en
drøftelse af, hvem af suppleanterne, der bør indtræde i bestyrelsen såfremt der bliver behov
for det. Bestyrelsen besluttede, at det er den eller de suppleanter, der har været suppleanter
i længst tid, som indtræder i bestyrelsen.
3.2 JAA orienterede om følgende:
- Metroselskabet monterer en såkaldt metromarkør ved byggepladshegnet overfor DR
Byens metrostation.
- Grundejerforeningen har ikke tegnet nogen bestyrelsesansvarsforsikring, hvorfor PHP
har bedt JAA om at indhente et tilbud. Dette var medbragt og blev kort drøftet. Tilbuddet
er fra Willis, som har udbudt og indgået aftale med forsikringsselskabet AIG. Bestyrelsen
besluttede, at takke ja til tilbuddet, som indebærer en årlig præmie på 3.824 kr. JAA
kontakter Willis.
4. Dato for næste møde
4.1 Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt torsdag den 18. august.
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5. Eventuelt
3.3 IR spurgte til Sankthans arrangementet i år. SM svarede, at Arendse Sørensen
(kulturmedarbejder i GFS) og han er i gang med planlægningen. Der afventer dog stadig svar
fra DR´s koncerthus. Sekretariatet følger en skabelon fra tidligere år, så der er ikke tale om at
udvikle et nyt koncept, men vi kan trække på tidligere års erfaringer. Studio Street Grill står
for at levere mad og drikke til arrangementet.
3.4 IR spurgte til status på de gule stole. Her svarede PHP, at CAN har sendt ham en mail om
et tilbud på 35 nye stole til 70.000 kr. Flere i bestyrelsens gav udtryk for, at de synes at
stolene er meget dyre. Herefter fulgte en drøftelse af pris kontra samt hvorvidt stolenes gule
farve var identitetsskabende for beboerne i kvarteret. Konklusionen på drøftelsen var, at det
især er stolen, der har værdi og at farven ikke er så afgørende. Sekretariatet undersøger
muligheden for at finde en anden farve til stolene inden for budgettet, som blev fastsat til
85.000 kr.
3.5 IR orienterede om, at der er blevet malet graffiti i de små huse ved kunstgræsbanen.
Dette meldes videre til CAN.
3.6 GB orienterede om DR’s nye program ”Alle mod 1”, hvor der vil være optagelser i Emil
Holms Kanal den 13. maj, efter aftale med Vandlauget.
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