Referat
Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne
tirsdag 12. oktober 2010, kl. 17.00–20.00

www.islandsplads.dk
mail: bestyrelse204@gmail.com

Til stede: Anne, Ida, Birthe, Sven, Vagn, Ulla, Bent. - Afbud: Ove

1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. september 2010
Referat godkendt.
2 Besøg af ComX
Vi havde besøg af en sælger, Flemming fra ComX, som fortalte om firmaets produkter:
internet/bredbånd via ny kabler som ville tilhøre afdelingen og som muliggør en hurtigere
forbindelse og også giver mulighed for IPTV. Han havde også tilbud på dørtelefoner.
Han gav bestyrelsen information om produkterne og priser. Bestyrelsen vil gå videre med
at kontakte andre firmaer også for at se hvad de kan tilbyde. Hvis der er bebobere der er
interesseret i at deltage i dette eller har gode tips, så modtages det gerne via mail eller i
postkassen ud for kontoret.
3 Nyt fra ejendomskontoret
• Dørtelefoner: Bent tilbød at lave en sammenligning af hvad de forskellige telefoner
kan da det var svært at sammenligne dette. Desuden vil Bent finde ud af om der var
muligheder for at bruge Lejerbos indkøbsordning til at få billigere priser.
• PCB – undersøgelse – der var ikke kommet resultat på dette tidspunkt. (det er
senere kommet en rapport der viser at vores afdeling ikke har problemer) PCB
betyder Polyklorerede bifenyler og er et stof som tidligere blev meget brugt, f. eks. i
fugemasse, men som har vist sig være meget giftigt.
• Beboerønske om scooterparkering ved cykelparkering ud for nr 83. Dette søges
løst på anden måde. Bent er i kontakt med kommunen, Lejerbo og beboeren.
• Andet: Ejendomskontoret vil male gult for at forhindre parkering på
brandveje/parkeringsplads ud for BP17.
3 Nyt fra formanden
• Afdelingsmøde, forberedelser
◦ forslag til afstemning: Anne ville samle sammen på forslagene og rykke Lejerbo
for de forslag som de skulle udarbejde.
◦ beretning: Alle bidrager med forskellige passager. Dette blev delt ud blandt dem
der var til stede.
◦ bestyrelse: Vi gjorte status for hem der var på valg. Anne, Sven: på valg,
genopstiller, Birthe, på valg, genopstiller ikke, Vagn, Ida: ikke på valg. Ida
trækker sig pga af mangel på tid. Suppleanter. Ove og Ulla: på valg, genopstiller.
◦ praktiske ting: Sven ordner snaks og drikkevarer
• Beboerfest, resultat: Der var desværre ikke så mange beboere til festen, men det
forløb godt med børneaktiviteter, bådetur og musik. De penge der er tilbage fra
aktivitetspuljen vil blive brugt til årsmødet og til at købe legetøj til sandkassen til
næste år.
• Broer: Anne fortalte at der ville være et offentligt møde d. 14. oktober med
Naturklagenævnet i forbindelse med deres behandling af broerne. I den anledning
har kommunen sendt en masse ekstramateriale til Naturklagenævnet hvor de bl.a.
prøver at gøre rede for, hvorfor det er helt i orden at lade forbindelsen gå via vores
areal.

•

Bestyrelsens afskedsmiddag: det blev aftalt at vi holder en fælles middag med de
ny medlemmer og de afgående. Frederiks Bastion blev foreslået og valgt.

4 Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer og udvalg
Udeudvalget havde samme dag som mødet sendt et forslag til forskellige arbejder der
burde igangsættes. Det var dog ikke meget tid til at sætte sig ind i forslaget. Det skal også
undersøges om der findes penge til noget af det foreslåede.
5 Beboerhenvendelser
Ingen på mødet, men der er mange beboere der har henvendt sig om varme/elregnskabet.
6 Orientering fra deltagelse i foreninger, lokaludvalg etc.
Angela kom ind og fortalte at hun gerne stiller op til Christianias naboer og hun ville sende
referater fra de seneste møder.
7 Evt. - herunder næste møde
Næste møde bliver med den ny bestyrelse d. 2 november.
Ref - Anne

