Bestyrelsesmøde d. 3-2-2015
Referat
Deltagere: Vagn-Ebbe, Svend, Jimmi, Susanne,
Afbud: Niels, Ulla
Rene fra ejd.kontoret deltog i første del af mødet.
Dirigent: Jimmi
Referent: Susanne
1. Rydning af barnevognsrum
En enig bestyrelse bakker op om, at man fra ejd.kontorets side har ryddet barnevognsrummene
som det er sket.
Der vil ikke blive givet erstatning for ting og sager der er blevet fjernet, som ikke må opbevares i
barnevognsrummene.
Dog er der sket nogle beklagelige fejltagelser, som bestyrelsen vil henvende sig skriftligt til
ejd.kontoret om.
Rene oplyser at i nr. 9 + 93 er skiltene pillet af dørene ind til barnevognsrummene.
Rene undersøger, om der er budget til metalskilte på samtlige døre til barnevognsrummene.
2. Bommen
Kibo kan ikke finde fejlen på bommen.
Lasse, som er gårdmand emeritus ;-) har god erfaring med bommen, og har tilbudt Rene sin hjælp.
Bestyrelsen takker, men påpeger også, at det er Kibo der har ansvaret for fejlfinding.
3. Borde/bænke
Nogle af borde/bænkesættene er så miserable, at det ikke, på nuværende tidspunkt, at sætte dem
indenfor.
Til foråret tager vi op hvad der skal bevares, renoveres eller udskiftes.
Det er planen at holde en aktivitetsdag, hvor beboerne kan deltage i projektet.
4. Vandmålere
Der er varslet om, at alle lejemål, d. 3-3-2015 skal have separate vandmålere.
Afd. 204 har hidtil haft dispensation fra denne regel.
Rene oplyser, at Brunata er åbne for en forlængelse af dispensationen, og han arbejder videre
med sagen.
5. loftsrydning pakhus
Ejd. Rydder loftet i pakhuset d. 3-3-2015. Beboerne har alle fået en skriftligt varsel herom.
6. forstuer i pakhus
Rene kontakter Kbh.brandvæsen, med henblik på at få én ud og besigtige forholdene, og pege på
hvad der skal ryddes.
7. Rene oplyser at der løbende er svineri i opgangene 11-13-15-17
Bestyrelsen anbefaler at alle lejemål i de pågældende opgange får en skrivelse i postkassen.

8. Udvalg
Containere
Rene har reduceret antallet af udecontainere.
Udeudvalget afventer Niels’s indkaldelse.
Broerne
Bestyrelsen mangler svar på hvordan det går med en ekstra kant på stensætningen som vi har
foreslået.
Parkeringsudvalg.
Vagn-Ebbe indkalder i denne uge.
Elevatorudvalg
Udvalget er i gang, og forventer at fremlægge noget for bestyrelsen inden længe.
Udvalgsliste:
Susanne mangfoldiggører listen over div. Udvalg og sørger for at de bliver hængt i opgangene.
Beboerlokale
Fælleslokaleudvalget arbejder videre.
Jimmi, der har god forstand på lydanlæg, er inde over med løsningsforslag.
9. Beboerhenvendelser
En beboer klagede over den måde han var blevet behandlet på af en ejd.funktionær i forb. Med
rydning af barnevognsrum.
Bestyrelsen skriver til ejd.kontoret med kopi til beboeren.
En beboer beder om at bommen ved Bodenhoffs plads skal holdes lukket.
By og Havn skal kontaktes om at bropasseren skal lukke bommen efter sig, når han er kørt ind, og i
det hele taget skal han helst parkere et andet sted.
En beboer, der har for vane at køre ind og parkere på boldbanen, skal have en skrivelse fra
bestyrelsen.
Vagn-Ebbe skriver på bestyrelsens vegne.
En skriftlig klage over rydning af barnevognsrum, besvares af Susanne
Næste bestyrelsesmøde d. 3-3-2015

