Dagsorden
Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne
tirsdag 14. maj 2016, kl. 17.00 – 19.15
http://www.islandsplads.dk

Åbent for beboerhenvendelser (17.00 – 17.30).
Modtagne beboerhenvendelser:
 Emaliering af badekar – regler for finansiering via B-ordning
 ….
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..
 Tilbagemelding fra summemøder.
 Status for udbud af opgave med aflæsning af varme og el
 Andet
3 Status for større opgaver
3.1 Energirenovering – vi får besøg af konsulenten på opgaven kl. 18.00
3.2 Altan projekt – der er sendt afstemningsmateriale ud
3.3 Arrangementer – der er planlagt en sommerfest d. 2/7
3.4 ……
4 Hjemmeside og beboermail
5 Evaluering af altan møde
6 Larm
7. Tidspunkt for bestyrelsesmøder
8 Næste møde
9 Evt.
Ad 2 Information / drøftelse med ejendomskontoret af fælles sager (17.35 – 18.00)
Ad 3 Status for større opgaver
3.1 Energirenovering.
 Rådgiver deltager i mødet fra kl 18.00.
 Der har været besigtigelse af vinduer – der er nogle ting der skal rettes
3.1 Altan projekt. I forlængelse af det ekstraordinære afdelingsmøde er udsendt materiale til
urafstemning. Er omdelt til alle beboerne.
3.3 Det nye udeudvalget har holdt møde. Projekter der skal arbejdes videre med er renovering af
hjørnet ved containergård, byhaver samt de grønne hække ud mod princessegade
Ad 4 Hjemme side og bestyrelsens mailbox
Der er klager over at referaterne ikke ligger på hjemmesiden samt over at man ikke får svar når

man sender en mail til bestyrelsens mail box
Referater skal offentliggøres senest en måned efter at mødet er holdt. Den dato er løbende
overholdt op vores hjemmeside.
Ad 5. Evaluering af Altan møde
Behov for indkøb af mikrofon
Hvordan holder vi møder når vi et så mange
Ad 6. Larm
Susanne har sat punktet på dagsordenen
Ad 7. Tidspunkter for bestyrelsesmøder
Normalt holder vi møde første tirsdag i en måned – bortset fra juli.
Dog med ændringer hvis der er flere i bestyrelsen der ikke kan
Ad 8. De næste møder
Er der behov for endnu et møde inden sommerferien
Efter sommerferien er 2/8 første tirsdag i måneden
Det er aftalt med dansk kabel tv at de kommer forbi og fortæller hvad de kan tilbyde
Ad 9. Evt.

