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Ejerforeningen Holger Danskes Vej 12-18, 2000 Frederiksberg 

Referat af bestyrelsesmøde d. 27. juni 2022 
 
Tilstede: Oliver Skeller Østergaard, Laura Lund Kuhlmann, Julie Hauge Andersson 
og Claus Høyer  
 
Afbud: Ask Kroager Lund 
 
Referent: Oliver Skeller Østergaard  
 
Dagsorden: 
1. Adfærd på fællesarealer 
2. Affald ved cykelskuret 
3. Fibernet i ejendommen  
4. Opbevaring af sko i gangen i 12A  
 

 
1. ADFÆRD PÅ FÆLLESAREALER 
 

HASHRYGNING 
Nogle beboere har observeret og klaget over hashrygning på fællesarealerne. Da 
hash ikke er et lovligt rusmiddel i Danmark, så er det meddelt af bestyrelsen på 
ejerforeningens facebookside, at dette ikke er tilladt at ryge på ejerforenings 
fællesarealer, herunder i haven.  
 
FESTER OG SAMLINGER I HAVEN 
Nogle beboere har observeret og klaget over larm, musik og ikke-annonceret 
sammenkomster i haven. Derfor bedes alle beboere forsat at annoncere 
sammenkomster i retmæssigtid (syv dage før arrangementet) og blive ved med at 
tage hensyn til andre beboere i ejendommen, herunder særligt beboerne i 12A, 
hvis bolig er placeret i haven.   
 
Bestyrelsen informerer mere herom på ejerforeningens facebookside i løbet af juli.  
 
 

2. AFFALD VED CYKELSKURET 
 
Det er observeret af flere beboere, at skuret til storskrald har været overfyldt op til 
flere gange, og beboere må stille deres storskrald udenfor skuret. Dette ender dog 
med at blokere for tilgangen til bagtrappen og generelt ikke synes pænt. 
Bestyrelsen har derfor besluttet sig for at fjerne muligheden for at stille skrald uden 
skruet, såfremt der er ikke plads inde i skuret.  
 
Derfor er skuret fyldt op med storskrald, så er det ikke længere muligt at stille 
skraldet udenfor skuret, men beboerne må selv at komme af med skraldet på 
lovligvis – evt. ved brug af genbrugsstationen beliggende på Nørrebro.  
  
 

3. FIBERNET I EJENDOMMEN   
 
Der afventes forsat svar fra TDC vedr. opsætning af fibernet i ejendommen. TDC 
mangler arbejdskraft og oplever udfordringer med leveringen af computerchips 
mm., hvorfor der ikke forventes være handling fra dem før årets udgang/Q4.  
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4. SKO I GANGEN  

 
En beboer har rejst utilfredshed med opbevaringen af sko på skoreoler mm. i 
gangen i baghuset 12A, som ikke er tilladt i ejendommen grundet dette blokerer for 
brandveje.  
 
Baghusets (12A) dimensioner er ikke sammenlignelig med ejendommen i nr. 12-
18., og blokerer ikke for brandveje, som ved opbevaring af sko på skoreoler i 
gangen i nr. 12-18. Såfremt sagkyndige genbekræfter dette, så har bestyrelsen 
bestemt, at beboerne i 12A godt må opbevare sko på skoreoler ved af deres 
lejlighedsdøren.  
 
 


