Referat af bestyrelsesmøde.
Tilstede: Camilla, Ulla, Preben, Jeanette
Afbud:
Godkendelse af referat: referatet godkendt
 Opfølgning: Camilla har fulgt op på ledlys
via Karsten, og i løbet af den næste måned
vil elektrikerne fortsætte.
P.plads: Karsten skal tage kontakt til
Albertsen ift. Udbedring af huller på P.plads
Skiltene til pladsen : vi efterlyser svar på
skilte og magneter, og forventer Karsten
vender tilbage?
Albertsen: Han gør opmærksom på, ift.
Udsmykning at vi blot skal ringe såfremt der
er døde planter eller lign. Der er 1 års
garanti. Han vil desuden gerne uden
beregning komme og beskære planterne 1.
gang om ca. 1 ½ års tid. Vi går ud fra at
varmemestrene står for vedligeholdelsen,

arbejdet er langt nemmere nu og især med
perlestenene lagt også.
Perlesten: er jo budgetteret og under sidste
års budget. Hvem lægger dem og hvornår?
Svar udbedes fra Karsten. Kirsebærtræer
kommer i løbet af foråret når træerne igen
sælges og man kan gå i jorden.
Cykelskure: Hvornår går det i gang, og
hvem står for det? Svar udbedes fra
Karsten.
Forslag om beplantning af cykelskurene:
Vi har enigt vedtaget at Albertsen i
udsmykning medtager beplantning af
vedbend, Klematis eller lign
vedl.holdelsesfri planter til cykelskurene.

 Forberedelse til møde med de andre best.
Vi skal ha snakket om : fælles brev til
kommunen ang. Fodgængerfelt
Regler ang. Fælles lokale til udlejning.
Fremtidige samarbejde?

Tovholder: Jeanette. Datoer, som gives
videre: 21, 23 februar 14 og 16 marts. Kl.19
Evt. udkast til brev er velkomment.

 Bestyrelsesrum: vi foreslår
arbejdsweekend d.18/19 marts. Fra 11-?
(Folk melder tilbage om de kan til formand)
Vi snakker om møbler og indretning til
best.rum : gardiner/rullegardin hylder
reoler opslagstavle billeder belysning og en
grøn beplantning. Camilla foreslår at vi
måske tager op i Red Office ved Silvan og
kigger på varer m.m. Vi laver liste næste
gang og planlægger videre.
 Der er indkøbt en ny printer efter aftale
med Karsten, og den er kommet i hus.
 Nye tiltag for året 2017 :udover
ovenstående, Husorden skal opdateres.
Nyhedsbrev, og brug/udlån af vores rum
fremover.

Bestyrelsen fremover: forventninger til
hinanden. Ulla synes vi skal gøre mere for
at ”promovere” bestyrelsesarbejde.
Vi snakker om åbningsfest, når rummene er
færdige? :)
Evt. andre arrangementer? Evt. med
afkrydsning på planche,
Underlaget ved rutchebanen er stadig ikke
taget af??!!, svar udbedes fra Karsten på
hvornår der sker noget! vi foreslår en
gummibelægning i stedet for, som er
godkendt til legepladser, eller græs.
 Camilla foreslår fremtidig
budgetplanlægge mere, for at undgå de
store huslejestigninger?
 Snakker om lydisoleringer, og andre
forbedringer?
 Kursuser?
Næste mødedato: tor d. 16 marts kl.10.15

