Ejerforeningen Jægerhaven
Beslutningsreferat
Møde søndag den 29. januar 2017

Til stede
Dagsorden

Ad 1

Ad 2

Ad 3

Jørgen Mellerup, Pauline Noël, Torben Lauritzen, Lis Bentin, Tommy Ansvarlig
Christjansen og Helle Bregninge
1. Valg af næstformand.
2. Økonomi
3. Orientering fra formanden, herunder henvendelser fra beboerne,
hjemmeside og ”efter generalforsamling”.
4. Status igangværende projekter.
5. Nyt fra viceværten
6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Årshjul, viceværten og bestyrelsen.
8. Eventuelt
9. Næste møder
Kort præsentation i den delvise nye bestyrelse.
Næstformand i bestyrelsen er Lis Bentin.
Bestyrelsen gennemgår økonomien i store træk. Denne udleveret på mødet. Det
ser fint ud. De ting, der er blevet sat penge af til, er ved at blive effektueret.
Henvendelser fra beboere:
110, 2.th.: Der bliver spurgt om at leje lejlighederne ud. Der henvises til
Administrationen og gældende regler. Som udgangspunkt må man gerne leje
lejligheden/enkelt værelse ud, men Ejerforeningen skal godkende lejekontrakten.
Der er således ikke tale om, at man må leje alle værelser ud i samme lejligheden
således, der er tale om kollegie.

Jørgen

Hjemmeside: Kører, men er ikke helt opdateret. Jørgen følger op på en opdatering.
Bl.a. var der forespurgt om en chatside beboerne i mellem – dette følges der op på.
Der er fældet forskellige træer (som aftalt på generalforsamlingen).
Ad 4

Udskiftning af mest trængende vinduer er igangsat.

Ad 5

Intet nævneværdigt. Er i gang med at plante det, der skal plantes i forhold til
årstiden.

Ad 6

Der blev, bestyrelsen imellem, drøftet flere ting, som vil blive taget hånd om i Lis
fremtiden:
Der vil blive taget stilling til en vaskemodel. Nuværende model, hvor det er gratis
at vaske, fungerer ikke, da man har den opfattelse, at det bliver misbrugt og det
ikke er fair over for de beboere, der har vaskemaskine. Der bliver bl.a. diskuteret,
om der er behov for, at man ”kun” har et fællesvaskeri og om udgiften til at vaske
skal trækkes fra huslejen. Den fremtidige model vil blive drøftet og fundet ved
kommende møder.
Vandmålere: Det bliver endnu en gang drøftet opsætning af vandmålere.
Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at undersøge dette. Lis vil finde et
regneark, som kan beregne behovet, hvorefter det vil blive drøftet på fremtidige
møder.

Ad 7

Årshjul:

Jørgen
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Årshjul er ved at blive udarbejdet. Jørgen arbejder videre med det.
Ad 8

Tommy har modtaget en pose med information om skrald fra kommunen. Denne Tommy
vil blive hængt på beboernes døre.
Der bliver i øvrigt talt en del om husregler, da der er flere ny beboere, som har
svært ved at overholde de mest almindelige regler for husorden. Dette vil blive
diskuteret ved fremtidige møder, bl.a. er der talt om at uddele brochure på flere
sprog.
Bestyrelsen drøfter muligheden for at få sat noget stedsegrønt op langs
motorvejene. Tommy undersøger dette.
Tommy vil udarbejde oversigt over de ejerboliger, der p.t. fremlejes, så bestyrelsen
sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

Ad 9

Næste møder er planlagt til søndag den 26. marts og søndag den 28. maj 2017
Mødested/dagsorden vil blive sendt ud inden.
Referent Helle Bregninge

Jørgen

