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Referat fra bestyrelsesmøde  

06-10-2016 
Deltagere: Peter Vilain, Martin Hartvick, Svend Larsen, Lotte Corvinius, Bent Cramer, Kim Marsfeldt 
Fraværende: Hanne Heilmann  
 
Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden 
  Dagsorden godkendt uden ændringer. 
 
Punkt 2 – Opfølgning på sidste møde 
   Garageudlejning er overført til driften. Henvendelse på ejendomskontoret fremover. Det er Stina der styrer  
   ventelister og kontrakter. 
   Nye beboere bydes velkommen når Hanne er tilbage fra ferie. 
 
Punkt 3 – Nyt fra driften ved Kim Marsfeldt 
   Opgangsdørerne olieres på begge sider op til vinteren. 
   Der har været vandskade i 75, pga. en åben fryser. 
   Oprydning i buskadser er påbegyndt ved 78, der plantes nyt senest til foråret. 
   Ros til Kim for køkkenprojekt i 1. værelses lejligheder. 
    
 
Punkt 4 – Gennemgang og status på Rullende aktiviteter afd. 103 ved Kim Marsfeldt 
   Vi gennemgik rulleplanen der nu er nede på 14 åbne punkter. 
 
Punkt 5 – Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 
   Vi har nu ca. 21.000 tilbage. 
 
Punkt 6 – Lys i kældrene 
   Vi kigger på at få sensorstyret kælderlysene, samt udskifte de nuværende amaturer da de smuldrer når der 

  skiftes rør. 
 
Punkt 7 – Vandmålere 
   Vi skal have skiftet vandmålere i alle lejligheder. Det er lovpligtigt hvert 6 år. De nye bliver med fjernaflæsning. 
 
Punkt 8 – Status Huset og Hallen 
   Vi har nu ca. 32 brugere af motionsmaskinerne. 
 
Punkt 9 – Internet og TV i Huset 
   Er nu endeligt på plads. 
 
Punkt 10 – Rengøring/trappevask 
     Rengøringsfirma opsagt. Der bliver lavet et udbud for at finde et nyt firma sammen med afd. 102. 
 
Punkt 11 – Komfur i 1 værelses lejligheder 
     Der er lavet en testlejlighed og resultatet ser godt ud! 
 
Punkt 12 – Opfølgning afdelingsgennemgang / Forberede budgetmøde 
     Referatet fra årsgennemgangen blev gennemgået. 
      
 
Punkt 13 – Forberede beboermøde 7/12-2016 (Ny dato) 
 
Punkt 14 – Infrastrukturprojektet 
     Arkitektkonkurrencen er slut og der er fundet et vinderprojekt der er i høring. 
 
Punkt 15 – Forslag fra beboerne 

    Intet  
 
Punkt 16 – Eventuelt. 
     Intet 


