Ejerforeningen Jægerhaven
Beslutningsreferat
Møde søndag den 29. april 2017

Til stede

Jørgen Mellerup, Pauline Noël, Torben Lauritzen, Lis Bentin og Helle Bregninge

Dagsorden

1. Opfølgning af tidligere referater.
2. Økonomi.
3. Orientering fra formanden, herunder beslutning om køb af tumbler i
blok 1 og omdeling af brochure ”Når du bor i Danmark 21 tips til
godt naboskab”.
4. Status igangværende projekter, herunder vandmålere, maling af
vinduer, vaskeriundersøgelse, forsikringer og betalingsanlæg i
vaskerierne.
5. Nyt fra viceværten, herunder udearealer.
6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer, cykelparkering ved blok 1
7. Eventuelt
8. Næste møde
Tommy/
Opfølgning af sidste to referater:
Jørgen
Tommy mangler at lave en liste over de boliger, der er fremlejet og hvor mange
personer, der bor i disse lejligheder.

Ad 1

Ansvarlig

Årshjul og hjemmeside: Der vil blive fulgt op på disse.
Ad 2

Jørgen
Økonomi: (tidligere fremsendt)
Der vil, i nærmeste fremtid, blive arrangeret et møde med Administrationen, så
bestyrelsen kan få en bedre indblik i, hvordan det forholder sig.

Ad 3

Orientering fra formanden:

Jørgen/
Pauline

1) Beslutning om køb af brugt tumbler til blok 1: Vedtages.
2) Omdeling af brochure ”Når du bor i Danmark – 21 tips til godt naboskab”.
Jørgen og Pauline omdeler disse sammen med et orienterende brev.

Ad 4

Status igangværende projekter:
1) Vandmålere: Dette tages op med Administrationen, når et møde er aftalt.
Lis aftaler møde.
2) Maling af vinduer: Jørgen venter på tilbud (ligger muligvis klar til næste
møde)
3) Vaskeriundersøgelse (Pauline): Undersøgelsen er drøftet. Bestyrelsen
fastholder indtil videre minimum en vaskemaskine/tørretumbler i hver
blok. Nyt betalingssystem er i fuld gang med at blive installeret. Evt.
restbeløb på gamle kort refunderes IKKE, da vaskeriet har været
gratis i et år
4) Forsikring: Garageforsikring: Lis vender tilbage til Administrationen
vedrørende forsikring/vedligeholdelse af garagerne.

Bestyrelsen vil på det kraftigste understrege, at det ikke er tilladt at vaske for
personer, der ikke bor i Ejerforeningen. Ej heller at give adgang til personer,
som ikke bor i Jægerhaven, dette jævnfør husordenreglerne.

Jørgen/
Lis

Ejerforeningen Jægerhaven
Beslutningsreferat
Møde søndag den 29. april 2017

Ad 5

Nyt fra viceværten (Jørgen):

Tommy/
Jørgen

Udearealer:
Disse drøftes. En del småting laves f.eks. døde planter, som erstattes med nye.
Cykelparkering ved blok 1:
Stengavlen sænkes og cykelstativet flyttes således, det ikke er til gene for
parkerede biler.
Skader på asfalt efter vandprojekt/etablering af bassin: Firmaet, der stod for det,
vil blive kontaktet med henblik på udbedring.
Tørresnore er indkøbt og vil snarest blive monteret.
Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre beboerne til at samle
efterladenskaber op efter luftning af hunde
Ad 6

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Cykelparkering ved blok 1: Se Ad 5.
Tid til nye varmemålere på radiatorerne: Dette blev drøftet og vil blive nærmere
undersøgt.

Ad 7

Eventuelt:
Suppleanterne vil fremover blive inviteret til at deltage i bestyrelsesmøder.

Ad 8

Næste bestyrelsesmøder er fastlagt til den 7. juni og 16. august 2017.
Referent Helle Bregninge

Jørgen

