Dagsorden - udkast
Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne
tirsdag 5. april 2015, kl. 17.00 – 19.00
http://www.islandsplads.dk

Åbent for beboerhenvendelser (17.00 – 17.30).
1 Godkendelse af dagsorden samt valg af dirigent og referent (kl. 17.00)
2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager (17.35 – 18.00)
 Status for de opgaver der skal sættes i gang i indeværende budget periode..
 Evt. tilbagemelding fra summemøde.
 Oprydning i henstillede cykler
 Andet
3 Status for større opgaver
3.1 Energirenovering
3.2 Altan projekt – Anne fra altanudvalget kommer forbi og præsenterer status
3.3 Udeprojektet
3.4 EVT. forårsarrangement
3.6 ……
4 Forberedelse af afdelingstjek (markvandring)
5 Nyt system til aflæsning af varme og el
6 Næste møde
7Evt.
Ad 2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager (17.35 – 18.00)
Ad 3 Status for større opgaver
3.1 Energirenovering.:
3.1 Energirenovering. Bestyrelsen skal holde et møde med forvaltningen og den nye rådgiver d.
12/4.
3.2 Altan projekt. Anne fra Altan udvalget kommer forbi efter arbejde og fortæller om status for
altan projekt.
3.3 Udeprojektet Intet nyt siden sidst. Der mangler at blive opstillet hegn og lagt græs. Nyt udvidet
udvalg indkaldes til maj.
Ad. 4. Forberedelse af afdelingstjek/markvandring.
Tilstands rapport er gennemgået – bilag med kommentarer til tilstandsrapport er vedlagt.
Den trænger til at blive ryddet op – pt. er det en blanding af relativt overordnede og
generaliserede beskrivelse af byggeriets tilstand blandet med nogle meget specifikke punkter til en
huskeliste. Vi bør have en liste med de væsentligste udfordringer – og udarbejder ”strategier” for
vedligeholdelse.
Endelig er der punkter der mangler – f.eks. belægning på gangstier, svellemure og cykelstativer.

Ad 5. Aflæsning af el og varme
Aftale med Brunata er opsagt. Thommas har holdt møde med et andet firma – vil foreslå at
bestyrelsen mødes med det andet firme.
Ad 6. Næste møde
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 3. maj.
Dansk Kabel TV har henvendt sig for at præsentere sine løsninger – er vi interesseret i at snakke
med dansk kabel tv. Evt. på møde i juni.

