Referat
Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne
tirsdag 1. december 2015, kl. 17.00 – 19.00
http://www.islandsplads.dk

Tilstede: Susanne, Vagn, Mia og Niels. Afbud fra Mads.
Åbent for beboerhenvendelser (17.00 – 17.30)
Svend havde en forespørgsel til parkeringsordningen.
1 Godkendelse af dagsorden samt valg af dirigent og referent (kl. 17.00)
Niels referent. Vagn dirigent. Dagsorden godkendt.
2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager (17.35 – 18.00)
- Niels blev genvalgt som formand.
- Susanne blev genvalgt som næstformand.
- Vagn overtager snarest opgaven med at opdatere bestyrelsens hjemmeside: www.islandsplads.dk.
Hjemmesiden opdateres så det bliver lettere at finde de relevante oplysninger inkl. lån af trailer.
- Sussanne overtager snarest opgaven med at følge med i bestyrelsens mailbox.
- Niels fortsætter med at bestyre budgettet til beboeraktiviteter – indtil en anden evt. findes.
- Det blev aftalt at holde et særskilt møde med den nye varmemester med deltagelse af
parkeringsudvalg, udeudvalg og udlejning.
- Susanne genoptager summemøder med varmemester.
- Følgende fra bestyrelsen deltager i beboerudvalgene:
o Angela og Niels deltager udeudvalget.
o Susanne deltager i P-udvalg.
o Angela, Mia og Susanne deltager i aktivitetsudvalget (tidligere arrangementsudvalget).
o Niels og Vagn deltager i affalds- og genanvendelsesudvalget (tidligere Containerudvalget).
o Overvågningsudvalget og elevatorudvalget er nedlagt da der ikke arbejdes videre med de to
opgaver.
o Reglements udvalget skal høres om det vil fortsætte – blev nedsat på afdelingsmødet i 2014, men
har ikke leveret forslag til ændringer af husorden mv.
Ad 4 Opfølgning på beslutninger på afdelingsmøde
Vi skal:
 Videre med energirenoveringsprojektet – bestyrelsen nedsatte et energirenoveringsudvalg
bestående af Susanne, Vagn og Niels
 Bestyrelse og Udeudvalg vil tage en drøftelse med ejendomskontoret/Lejerbo om opfølgning på
plan for vedligeholdelse af udearealer. Udeudvalget tager initiativ.
 Vagn er ansvarlig på at følge op på beslutning om at undersøge muligheden for at finde en bedre
løsning på opgørelser af forbrugsregnskabet end Brunatas. Konkret skal der bl.a. fokus på a)
håndtering af stærkt afvigende regninger; b) bedre teknik ti aflæsning af forbrug samt c) bedre
service ved beboerhenvendelser.
 Lejerbo til at underskrive ny kontrakt med Yousee – Niels kontakter Lejerbo.
 P-udvalget senderfår lagt en renskrevet udgave af parkeringsordningen på hjmmesiden.
 Opdatere husorden om hunde, samt opsat ny skiltning. Niels opdaterer husorden.
 Repræsentantskabet i Lejerbo – der er møde i torsdag d. 10. december. Susanne og Angela er valgt
som afdelingens medlemmer af repræsentantskabet.

Ad 5 Næste møde
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 12. januar.

