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Referat
Afdelingsbestyrelsens møde i selskabslokalet

tirsdag, den 5. februar 2008 kl. 19.00
Til stede: Angela Baccalini, Anne Eriksson, Birthe Havsland og varmemester Bent Dam Florentsen.
Afbud fra: Pedro Jensen, Sven Ludvigsen, Ulla Bo Skovvart og Vagn--Ebbe Kier

1. Velkomst
Vi kunne konstatere at der ikke var så mange til stede, da flere havde meldt afbud,
men besluttede at alligevel afholde et kort møde. Anne skriver referat.
2. Orientering fra varmemester. Bent fortalte om følgende interessante ting:
• Udskiftning af toiletter til vandbesparende model. - Arbejdet er gået godt
og håndværkerne planlægger at være færdige i denne uge.
• Bent har bedt om tilbud på beskæring af træer og nyplantning men ikke fået
svar endnu.
• Legeplads: Det er i øjeblikket svært at få tilbud fra håndværkere. Bent har
været i kontakt med firmaer der ville kunne ordne nettet over boldbanen, og
lave andre reparationer på legepladsudstyr, men der kommer ingen svar.
Han vil rykke og evt. finde andre firmaer. Birthe har via sit arbejde vis kontakt
til andre firmaer, som evt. kunne bruges.
• Bent igangsætter planlagt udskiftning af porttelefoner. Han regner med at vi
kan få skiftet 2-3 opgange i dette år.
• Der blev talt om hundeluftestativerne. Dem vi har nu er ikke gode, de er for
nemme at bruge forkert (mase alt muligt affald ned i) og ødelægge. Bent vil
hellere satse på gode affaldskurve (samme type som de nye ved vores
kanalplads), og stativ til poser. De tilstedeværende fra bestyrelsen (hvoraf en
har hund) bakkede op om dette.
3. Øvrige punkter
• Reklamer og gratisaviser: I opgangene ved postkasserne samles hver uge
en masse papir. Det ser rodet og kedeligt ud, og vores rengøringsfolk bruger
tid på at fjerne det, tid som de ellers kunne bruge på trapperengøring. Vi talte
om hvordan dette kunne løses, men fandt ikke nogen nem løsning. Alle
beboere bedes hjælpe med at holde opgangene fri for papiraffald.
• Altaner: En beboer har kontaktet et firma der har specialiseret sig i at
montere altaner på eksisterende byggeri. De har monteret flere af de altaner
der er sat op i f. eks. Brobergsgade. Bestyrelsen har fået det tilsendte
materiale og vil se på det når vi er samlet og derefter kontakte Lejebos nye
forvaltningskonsulent, Troels Buch Christensen.
• Afdelingens 30-årsjubilæum: Nu er det sat en dato på det arrangement der
skal fejre afdelingens jubilæum. Det vil blive holdt d. 25 maj. Der er ikke
bestemte planer endnu, men vi talte om nogle aktiviteter/underholdning om
dagen og evt. spisning/grilning om aftenen. De beboere der er interesseret i
at hjælpe med arrangementet eller har nogle gode idéer bedes kontakte
bestyrelsen.
•
4. Mødet afsluttedes
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