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Referat fra bestyrelsesmøde  

7-4-2016 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Martin Hartvich, Svend Larsen, Poul Nielsen, Lotte Corvinius, Bent Cramer 
Fraværende: Susanne Jensen, Kim Marsfeldt 
 
Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden 
  Nyt punkt 10 komfurer I 1. Værelses lejligheder 
 
Punkt 2 – Opfølgning på sidste møde 

  Ingen udeståender 
 
Punkt 3 – Nyt fra driften ved Kim Marsfeldt 

  Kim er syg, derfor intet nyt 
 
Punkt 4 – Gennemgang og status på Rullende aktiviteter afd. 103 ved Kim Marsfeldt 

  Rullelisten gennemgået, generel tilfredshed med fremdriften. 
  Farveprøve på garage gerne nr. 8 

 Standsning og parkering forbudt skilte på bommene. 
 Smøring af vinduer og døre. Køb 200 gange olie og omdel til beboere. Driften foranlediger. 
 Lotte undersøger hvad højtryksspuler med rensehoved koster. 

 
Punkt 5 – Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

  Vi har 6115 kr. tilbage, det er ok! 
 
Punkt 6 – Brug af Huset/Hallen 

  Regler og udlejningsdokumenter gennemgået og godkendt. 
 Vi overvejer hjertestarter i hallen. 

 
Punkt 7 – Internet og TV i Huset og bestyrelseslokalet 

  Parknet rykker ikke. Vi indhenter et tilbud fra Yousee. 
 
Punkt 8 – Motionsmaskiner i Hallen 

  Maskiner ankommet og sat op. Bent samler bruger ønsker til tider.  
 Bent arrangerer begynder intro med Anna og Sagatrim 

 
Punkt 9 – Audiovisuelt udstyr i Huset 

  Peter tager en snak med Vibo om AV leverandør 
 Peter får et tilbud fra alternativ leverandør 

 
Punkt 10 – Komfurer i 1. værelses lejligheder 

Vi har 15 1. værelseslejligheder der ikke har et komfur men kun 2 kogeplader. Der er enighed om at det ikke   
er tidssvarende. Driften undersøger hvad det vil koste at sætte komfur i lejlighederne. Det er frivilligt for nuvæ- 
rende lejere, men skal skiftes ved udflytning hvis vi har økonomien til det! Driften udarbejder overslag til  
budgetmødet 
 

Punkt 11 – Infrastrukturprojektet 

    Meget snak om udekøkken. 
   Intet nyt under solen. Udbud hos entreprenører i juni. 
   Nyt møde mandag 11/4 fra 14-16 

 
 
Punkt 12 – Varmemålere i lejlighederne 

    Vi tager det på et beboermøde. Udskiftning af vandmåler og opsætning af energimåler i lejligheder. Skift af  
    radiatorventiler er en forudsætning. Driften fremlægger økonomiske konsekvenser. 

 

Punkt 13 - Forberedelse af ekstraordinært beboermøder 

         Forslag til beboermøde den 19/5-2016! 
    Internet opgradering af fiber 
    Bestyrelseslokale 
    Varmemålere 
    Brug af hus og hal 

 
Punkt 14 – Chikaner på parkeringspladsen 

   Ikke nødvendigt med vejbump på parkeringsplads, der køres generelt pænt. 
 
Punkt 15 – Administration af garager/carporte 

    Overdrages til driften senest 1/5-2016 
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Punkt 16 – Boligsociale aktiviteter 
     Motionsmaskiner instruktion løbende fra medio april 
     Store bededags arrangement i Huset (21/4), Bent arrangerer 
     Tur til vikingespil i Frederikssund i juni/juli, Bent arrangerer sammen med afd102 
     Fisketur på Øresund i juni/juli, Martin og Bent arrangerer 

    Diverse TV arrangementer i Huset fra juni. 
    Sommerfest med grill ved Huset i august, Peter og Martin arrangerer 
    Aktivisterne laver en fest i September for afd. 101-103 
    Bustur til Lübeck til december, Bent arrangerer sammen med afd102 

     
 
Punkt 17 – Forslag fra beboerne 

    Nogle beboere vil gerne have flyttet døråbneren væk fra døren til deres lejlighed, da det lyder som om der er  
    nogen ved døren når trykknappen bruges. Vi undersøger prisen for flytning og maling. Driften udarbejder  
    forslag og økonomi inden budgetmødet 
 
Punkt 18 – Eventuelt. 

    Blomsterbede beplantes nu. Forslag om flis i bedene for at hæmme ukrudt. Godkendt. 
    Billardklub, ønsker at åbne tidligere mandag og onsdag fra kl. 18 i stedet for som nu kl. 19. Bestyrelsen 

   godkendte. 
   Der skal sættes et nyt p skilt op ved indkørslen ifølge ny lovgivning. Sort skilt med et hvidt P på. Det er  
   bestilt og på vej. (er sat op). 

 


