Referat
Afdelingsbestyrelsens møde
Tirsdag 4. marts 2020
http://www.islandsplads.dk

Tilstede: Susanne, Bent, Vagn, Mads, Angela og Niels (referent)
Afbud: Elin og Thomas.
1 Beboerhenvendelser
• Ingen beboerhenvendelser
2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager
• Intet nyt – Thomas var på ferie.
• Afdelingskontoret havde for at omdele dagsorden til afdelingsmødet.
3 Større projekter – status og evt. opfølgning
• Altan projekt.
o BoVitas ledelse mener, at vi er forpligtiget til at sikre at alle lejemål bliver forberedt
på opsætning af altan – også selv om lejerne ikke vil have altan nu.
o Altanudvalget har på den baggrund aftalt med forvaltningen, at der skal indkaldes til
et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor denne løsning godkendes sammen med
optagelse af lån. (Tidspunktet er i lyset af Corona udbruddet pt. usikkert)
• Cykelparkeringsprojekt
o Planlægningen skrider som planlagt.
• Bolværk og kaj
o Forvaltningen bliver bedt om at sende udkast til kontakt til Ove for perioden 1/7 –
1/10.
o By og havn har givet tilladelse til at vi stensætter kajen.
o Det samme har Trafik og Bygningsstyrelsen.
o Herefter udestår behandling i Københavns kommune og Fredningsnævnet.
o Der er aftalt med forvaltning og rådgiver at vi mødes til et fælles planlægningsmøde
når alle myndigheder har behandlet vores ansøgning om godkendelse af renovering.
4 ordinært afdelingsmøde
• Indkaldelse og dagsorden er omdelt.
• Anne Eriksson har sagt ja til at være bestyrelsens forslag til dirigent.
• Vagn tager referat af afdelingsmødet.
• Ejendomskontoret har lovet at opstille borde samt indkøbe øl og vand.
5 Næste møde
• Er indtil videre udskudt til tirsdag d. 14. april 2020.
6 Evt.
• Efter at piletræerne ud mod Trangraven er beskåret, er det tydeligt, at der er nogle halvrådne
grene der helt bør skæres væk, fordi de risikerer at føre til en ulykke, når de brækker af.
• Det piletræ, der står midt i dem grønne trekant ved Containergård, er ved at flække på langs.
Det bør også væk. Da der i øvrigt er to piletræer, samt en fortiden blomstrende mispel, er der
fortsat rigeligt med træer på trekanten.

