Referat fra bestyrelsesmøde hos Anny 26.05.15
1. Referatet fra sidst blev godkendt.
2. Opsamling fra referatet.
Daniels referat fra tidligere er desværre blevet væk, så vi skal snarest have lavet en ny fast
dagsordenDen lille lukkede knallert som ofte drøner gennem området tilhører hjemmeplejen. Daniel har talt
med en af chaufførerne, og de tilpasser selvfølgelig kørslen til forholdene.
Der er kommet en beboerhenvendelse om ung(e) knallertkører, der også suser gennem området.
Det er ikke privat område, så det er tilladt at skyde genvej. Vi prøver i første omgang at tale med
vedkommende om at sænke farten. Vi tror ikke på, at et skilt vil hjælpe noget videre i dette
tilfælde.
Der er fulgt op på "havesagen" fra sidst.
3. Indgået post.
K.B og Daniel deltog i repræsentantskabs mødet.
Vi er blevet inviteret til at deltage i 3 tema-aftner om kommunikation. Vi tilmelder os hver især.
Der er indkaldelse til regnskabsmøde og markvandring på næsten samme tidspunkt. Vi afventer
svar fra kontoret, om det kan lægges i forlængelse af hinanden.
Vedr. oliering af terrasser, så har Anny snakket med Keld om, at man ikke kan forvente
penthouse-lejlighederne kan tømme deres terrasser mens arbejdet står på. Der må olieres af to
omgange.
4. Regnskabsmøde.
Vi vil gerne have et overslag på finansering, hvis installering af nye køkkener fremrykkes.
Vi oplever utilfredshed med, at køkkenerne er så gamle. Der er stor utilfredshed med
emhætterne, som nærmest ikke fungerer (på trods af de er forholdsvis nye) og som nævnt ved
sidste afd.møde er overfladen på køkkenbordene så slidte, at det er svært at holde rent/fri for
pletter m.m.
5. Markvandring.
Er alle varme- og vandrør i entreskabene "i brug"?. Anny synes, hun har hørt en fagmand sige
noget andet :-) Det ville jo være dejligt, hvis overflødige rør kunne fjernes.
Hvordan går det med vores ønske om dispensationsansøgning til udvidelse af cykelskur?
Skraldecontainerne bliver stadigvæk ikke sat på plads!!!
Græsslåmaskinen til fri afbenyttelse er i udu.
Der er en del fugt ved hoveddørene (kondensvand) - kan der ikke gøres noget?
Hvem fejer i gangarealet inde ved kælderrummene?
6. Havedag.
På trods af dårlig vejrudsigt fastholder vi datoen.
KB sørger for kaffe og rundstykker. Anny søger for tilbehør. Daniel melder afbud (efter mødet har
Betina også meldt afbud pga begravelse, kommer dog ganske kort og hjælper med det praktiske)
7. Diverse.
Vi skal have grill-fest indbydelsen ud midt juni.
Julefrokost. Vi vil gerne låne beboerlokalet på Grundtvigsvej en af de tre første lørdage i nov.
Betina arbejder på at få mere gang i petangbanen til sommer. Evt faste tider hvor folk kan
komme.
Næste møde hos Betina (Betina.Jensen66@hotmail.com) d 10 aug

90107 Afdeling Storgaarden
Afdelingsbestyrelsens møde den 26/5 2015
Administrationen har modtaget referatet den 28/5 2015
Administrationen har gennemgået referatet den 3/6 2015

Administrationens bemærkninger til referatet:
1 Referat fra sidste møde: Ingen administrative bemærkninger.
2 Opsamling fra referatet: Ingen administrative bemærkninger.
3 Indgået post: Ingen administrative bemærkninger.
4 Regnskabsmøde: Hanne Skov udarbejder en beregning på køkkenrenovering
til budgetmødet i august.
5 Markvandring:
- Varme- og vandrør: Ja, de er alle i brug, og intet kan fjernes ifølge Kjeld
Kristensen.
-

Udvidelse af cykelskur: Kjeld Kristensen oplyser, at Herning Kommune ikke vil
give dispensation til udvidelse af cykelskur. På ’markvandringen’ drøftes
muligheden for nedgravning af affaldscontainere, hvilket vil kunne frigive skure
til andet formål.

-

Affaldscontainere bliver ikke sat på plads efter tømning: Problemet ville også
blive løst ved nedgravning af affaldscontainere.

-

Defekt græsslåmaskine: Den bliver udskiftet.

-

Kondens ved hoveddøre: Ifølge Kjeld Kristensen skyldes kondensvandet en
kuldebro. Det er en god idé at tørre vandet af. En eventuel udskiftning af
hoveddørene skal vedtages på et afdelingsmøde.

-

Fejning af gangareal i kælderen: TeamGrøn fejer der 2-4 gange om året.

6 Havedag: Ingen administrative bemærkninger.
7 Diverse: Ingen administrative bemærkninger.

