
Dato:    23/02 2016                              Tilstedeværende:.Kirsten, Ulla, Jeanette og Camilla 

 

Godkendelse af referat:  

 

Siden sidst:   Vi skal bare melde afbud, hvis ikke vi kan komme til aftalte møder. 

Ulla beder os huske at bruge suppleanterne ved sygdom/afbud, hermed noteret 

Konstituering af bestyrelse udskudt,da Casper har meldt afbud. Camilla tager kontakt til 
ham ift. Opfølgning og nyt møde. 

Det er aftalt at vi fremover skriver alt som er direkte henvendt  til Karsten med rødt så 
han kan se hvad vi forventer evt. handling og tilbagesvar på! 

Bestyrelsens ansvar:  

 

Nuværende projekter:  -1. Bestyrelsesrum : vi maler videre fredag 26/2, hvor vi mødes kl.13 

 
Camilla:  snakker med pedel om gulvbelægning samt  rekvisition, og aftaler tid med best. 
i uge 10 med besøg ang. Gulv 

-2.El,- udskydes til næste gang, da Kasper ikke er her 

-3. Cykelskure,- vi gennemgår de 2 tilbud og tager det med på markvandring ift. Placering 
og skraldespandene .Karsten: Vi vil gerne vide mere om cykelskurene i Byparken da de 
virker smarte med inddragelse af skraldespandene? Pris, udbyder og andet relevant ? 

- Hvad er status på magnetkort/skilte? 

Referat fra møde med Karsten er gennemgået,: ang. Kolonihaverne og skrald bliver de 
kontaktet af boligforeningen, 

- forslag med perlesten/flisebelægning er der hentet tilbud på 

,- kælderdøre bliver forsinket sat igang i løbet af i år,-  Ang. Kælderdøre: Vi vil gerne have 
at der er hasp på de nye kælderdøre som automatisk går ind og ”holder ” døren op ad 
muren, som så kan løftes af manuelt bagefter når man er kommet ind med cykel m.m. Er 
det tænkt med? 

,-Belysning på P-plads tages med til markvandring,- K undersøger pris for 2 ekstra 
standere   og der er planlagt og budgetteret med en ekstra gang belægning på p.plads. 

,- bænke til fælleslegeplads tages med til markvandring 

,-Ang. Udskiftning af Vinduer i kælderplan skal det på afdelingsmødet til afstemning. 

,- Karsten oplyser at der er et vederlag til telefon m.m. til bestyrelsen på beskedne 200,- i 
kvartalet, vi har aftalt at det er formanden der modtager dette, da hun står med det 
største ansvar og arbejde. 

 Konstituering af bestyrelsen: Venter vi med, da Kasper ikke er her idag. 

 



Kommende projekter: 

  - udenomsarealerne: Vi tænker over forslag og ideer til vores udenomsarealer, til næste 
gang, så vi kan gøre det klar til markvandringen.  

-Markvandring evt. Dato på næste gang? 

-fortsætte med best.rum 

-Nyhedsbrevet var en succes, så det fortsætter vi med, hvor tit? 

-HUSORDEN: Vi skal have den gennemgået inden afdelingsmøde. 

- leje af Strynøvejs fællesrum? Muligheder m.m. 

Aktivitetsudvalg:  Er på standby lige nu, da vi skal have bestyrelsesrum færdige, så de kan bruges 

Eventuelt:  -Kursus: Det var godt og relevant og noget vi kan dele fremover på vores møder 

                -opfølgning/status på vaskemaskiner,- Jeanette snakker med Gårdmændene. 

               - Stofa : Rune træder evt. Til hvis beboere ønsker mere information. Der skulle                      
være brev på vej ud til alle iflg. SEF    

Vi snakkede lidt om social opmærksomhed /trivsel for beboerne. 

Vi snakker om hvad vi kan gøre for at få folk ”med” 

Vi er enige om at loppemarked skal holdes igen evt. Med lidt kaffehygge eller lignende 
bagefter for alle..?   

                               

 

 

Dato for nyt møde:    


