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Beslutningsreferat af møde d. 02-10-2017 kl. 19:00 i

Bestyrelseslokalet nr 23
Fremmødte: Diana Andersen-Alstrup, Helle Thorup Laursen, Henning Petersen, Linda

Hansen, Michel Kruse, Peter Brooker, Tim Lilja Frederiksen, Morten L. Frederiksen, Rolf

Rasmussen

Fraværende: 

Referent: Peter Brooker

 

 

Dagsorden Referat
Møder 6 november kl. 19

4. december kl. 19
markvandring afhænger af mødet med Landsbyggefonden

Gennemgang fra
forrige møde

Møde med
Landsbyggefonden
og lodrette stigrør

Vi drøfter mødet med Landsbyggefonden og konsekvenser for vores
planlægning. Videre taler vi igen om de lodrette stigrør og en plan for
deres gennemførsel. Skal muligvis ses i sammenhæng med
Landsbyggefonden og deres udtalelser.

Beslutning.
Der blev givet en kort information om mødet med Landsbyggefonden.
Det er vores opfattelse at de var meget positive overfor vores
ansøgning.

Vi ønsker svar fra selskabet om det er en god ide at udsætte projektet
med de lodrette stigerør, i givet fald er det vigtigt at give en meddelelse
til beboerne.



Nyt fra/ til
varmemesteren

1). Der var enighed om en hovedrengøring af trapperne.
2). Varmemester Morten prøver at lave et efterårsprojekt med fejning
og vask af alle gulvene i kældergangene, der vil i den forbindelse blive
indhente et tilbud fra vores rengøringsfirma om fejning og vask af
gulvene i kældergangene.
3). Miele har været og vende lågerne på alle tørretumblerne samt lavet
de andre ting efter aftale.
4). Der mangler stadig afsætningsborde i flere af tørrerummene.
5). Bommen v. nr. 9 SKAL lukkes hver dag til fyraften, der er stadig folk
der kører den vej ind på på hovedstien med bilerne.
6) Tagrender og deres reparation.
7) Låse i mellemgangene i blok 2. Iværksættelse heraf nu da vi har nyt
finansår.
8) Hvornår kommer der en ventilator mere i vaskerierne som aftalt.
9) Hvordan går det med fjernelse af de gamle kedler og fjernelsne af E-
ONS LKV anlæg ?.
10) Hvornår bliver der lavet opstregning af parkeringspladser mellem
nr. 19+21 samt nr. 27+29
11) Hvornår bliver regnvandsbrøndene gennemgået, så de ikke står
under vand ved større regnbyger.
12). Grønne områder.

Beslutning:
1).Hovedrengøringen starter her til efteråret. Vores rengøringsfirma
giver et bud på rengøring af væggene i opgangene.
2). Morten indhenter tilbud på rengøring af væggene og
kældergangene
3). Lågerne er vendt samt de andre ting er også udført.
4). Morten følger op sagen.
5). Morten laver en fast turnusordning mellem funktionærne på
lukning af bommen ved børnehaven.
6). Tagrenderne bliver gennemgået igen.
7).Låse i mellemgangene i blok 2. Iværksættelse heraf nu da vi har nyt
finansår.
8). De bliver sat op snarest muligt. Der sættes også en op i
Modelklubben.
9). Det gamle LKV anlæg er fjernet, de gamle gaskedler er sat i bero
indtil de er nyheder fra Landsbyggefonden og der er penge til det.
10).Morten undersøger priserne på opstregninger af P-pladser.
11). Regnvandsbrøndene bliver gennemgået her til efteråret.
12).

Affaldshåndtering Dato for møde med kommunen skal fortsat fastsættes og der
redegøres for håndteringen af affaldet i forbindelse med
containerbranden.

Hvordan går det med overvågning ?.

Beslutning:
Affaldsudvalget arbejder stadig på sagen sammen med Morten.

Vi afventer svar fra politiet.



You see rørføring Det ser pt ikke ud til, at ledningerne føres ind i de gamle rør. Skal der
bores hul flere steder med skade på lejlighed til følge. Sag drøftes
emed selskabet tirsdag i forbindelse med mødet med
Landsbyggefonden.
Bør der komme beboermeddelse, er der noget afdelingen bør betale?
Ekstra stik betales som jeg husker af hver enkelt.
Tim redegør for den seneste udvikling.

Beslutning:
Det blev besluttet at projektet fortsætter som planlagt, det blev samtidig
besluttet at de 2 værelses får ført deres stik hen ved siden af det
gamle.
Selskabet bedes lave en udførlig beboermeddelse omkring hvordan
projektet udføres.

Husdyrtilladelser og
hækkeklipning

Ny runde i oktober med husdyr? Skal op generelt og måske med særlig
meddelelse til dem vi ved ikke har afleveret?
Der skal laves særlig oversigt på excel.
Jeg har bedt Morten lægge besked ind til dem der ikke har klippet hæk.
Der er ganske få tilbage der ikke har. Her skal vi skride ind.

Beslutning:
Helle og Linda finder en ny dato for aflevering af dyretilladelser, den
sendes til Peter så han kan lave et udkast.

Morten har tilskrevet de beboere der mangler at få klippet hækken.
Morten følger op på sagen.

møde med afdeling
2

Foreløbige emner til samarbejde med Afd.2:
Affald, grønne områder, legepladser, fastelavn, loppemarkeder,
Julearrangement.

Skal vi allerede i år have fælles julearrangement i forbindelse med
juletræets rejsning?

Andet fælles vi kan tale med dem om.

Nedsættelse af fælles arrangement og klubudvalg?

Beslutning:
Linda tager kontakt til Jan Ratler ang. et julearrangement.



Kommunikation
mellem selskab,
varmemester,
bestyrelse og
beboere

Jeg synes der savnes lidt omkring kommunikation . Et par eksemmpler
1. Ny lærling.
Der bør komme en beboermeddelelse når der kommer en lærling i et
halvt år. Måske foto, navn og hvad han skal lave.
2. Containerbrande
Der bør løbende lægges noget ud for eksempel med angivelse af hvad
man skal gøre indtil der kommer ny container.
3. Nye kabler.
Når der laves aftale mellem varmemester, inspektør og leverandøren
bør bestyrelsen indkaldes til mødet. Hvis man ikke kan bruge
eksistende kabler bør der orienteres om hvorfor.
4. Rotteforekomst
Ved forekomst af rotter bør beboere underrettes i hele processen. Når
det opdages, når kommunen underrettes og når de er fjernede.
5.Sedler i opgang.
Har der været et opslag fra varmecentralen fjerens dette ikke når det
ikke længere er aktuelt. Kunne det ikke gøres af den der er ansvarlig
for blokken

Beslutning:
Det besluttes at der sættes en seddel i opgangene ved ankomst af nye
medarbejdere (lærlinge).
Det besluttes at når der laves aftaler mellem en leverandør, inspektør
og varmemester indkaldes bestyrelsen til et møde, er der rørføringer
etc. meddeles det til bestyrelsen.

Det besluttes at vi ser noget på FB som vores varmemester burde have
besked om, må vi som bestyrelse gøre beboerne opmærksom herpå.

Morten har fortalt sine folk at de skal være mere opmærksom på at
fjerne gamle sedler i opgangene.

- Lukket punkt

Eventuelt true

Inspektørens kommentarer
Jeg har ikke nogle kommentar til dette referat


