Referat af bestyrelsesmøde, 04.06.2018
Tilstede: Kirsten, Niels, Johanne, Sonny, Regner, Sofie, Birgitte
Afbud: Karsten, Philip
Referent: Regner
Vedligehold:
A. Kviste i 7A og 7C. Bliver sandsynligvis lavet i august via. Lift
B. Reparation af Låge. Torben har tilbudt at lave den, hvis foreningen betaler for materialer. Niels
kontakter Win Adm/Helle om det er ok at sætte i gang
C. Sætningsskader. Niels undersøger nærmere.
D. Larm fra ventil i varmekælderen. Niels hører Helle om en løsning kan sættes igang.
Rengøring
E. Rengøring af opgange. Niels finder ud af om vores rengøringsmand er ok!
Døre
F. Smøring af låse på hoveddør. Birgitte finder special olie.
Havedag
G. TAK FOR OPBAKNING TIL HAVEDAG. Det var både utrolig hyggeligt og virkelig effektivt og viser
igen potentialet af vores udendørsarealer. Det arbejde der blev lagt i det svarede til 2 uger i
mandetimer og mange liter knofedt.
Affald
H. Affaldscontainer. Kirsten har afbestilt. Afventer handling og vender ellers tilbage.
Have
I.

Ukrudt. Der skal tages stilling til en invasiv Japansk Pileurt! Vi håber at Carsten vil kigge på det.
Dette er også første gang, at Regner nogensinde har sagt Japansk Pileurt.

Altanprojekt
J.

Sofie har nøgler til overs fra altanprojektet. Hun planlægger at give en af dem til
vinduespudseren og spørger i samme omgang om han kan komme forbi og vaske vinduer.
Kontakt Sofie, hvis han skal komme forbi din lejlighed. Der kommer en prisliste ud snarest

Google Drive
K. Der skal dobbeltcheckes om alle i bestyrelsen er tilmeldt vores Google Drive.
Fester/Husorden
L. Larm fra fester. Bestyrelsen har modtaget brok, både fra beboere, naboer og fra dem selv om at
støjniveauet er steget markant efter altanerne er kommet på plads. Der henvises fra
Bestyrelsens side til husorden; Fester skal annonceres 9 dage i forvejen, både på facebook og i

opgangene hvor festens start og sluttidspunkt skal oplyses. Og så skal festen foregå for lukkede
vinduer og altandøre efter kl.22.
Ekstraordinær generalforsamling
M. Ekstraordinær generalforsamling d.18 juni hvor der udelukkende vil skulle tages stilling til
gårdprojektet og ikke vedligeholdelsesarbejder. HUSK hvis du er forhindret i at deltage kan
fuldmagt afleveres til Niels Thorup i forhuset eller Birgitte Hougaard i 7B (5.)
IMPORTANT NOTE:
M. An extra ordinary general assembly will be held on the 18th of June. The assembly will either pass or
reject the back yard project, so please attend - your vote is important. If you’re unable to attend you can
hand over a power of attorney beforehand to Niels Thorup (7) or Birgitte Hougaard (7C, 5.)

Sommerfest
Det blev enstemmigt vedtaget, at vejret skal være det samme som det er nu, så husk at melde jer til! Der
blev gjort opmærksomt på, at Danmark vinder en flot sejr over Peru samme dag, og der vil blive sat
projekter op så vi kan følge kampen uden at gå glip af festen!
Sofie udarbejder opslag til opgangene
Tue skaffer projektor + højtalere. Men vi mangler et lærred! Plan B er Birgittes 42” Bravia TV, så vi skal
nok få set bold.
Claus står for en grill. Men alle er velkomne til at tage egen grill med.
Anne-Sofie: Fustage + plastik krus og evt. Isterninger hvis de kan bestilles samme sted.
Emma+Regner: Kulørte lamper
Kirsten laver Kaffe
Sofie: kage til dessert. Hvis andre vil bage kage eller skære noget frugt er det meget velkomment
Der skal findes hjælp til oprydning!

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d.6/8 kl.18.30 hos Sonny

