
Referat af Bestyrelsesmøde den 8. august 2018 

 

”Aktivitetsudvalg” – 2 har meldt sig – vi prøver, at få flere medlemmer24-08-2018 via FB og overvejer at 

indkalde til et beboermøde inden udvalget nedsættes. 

Vi har opstillet zinkspande til cigaretter og henstiller til, at de bliver brugt, så vi undgår cigaretskodder på 

jorden. Der vil blive opsat skilte med rygning forbudt på legepladsen.  

De udendørs vandhaner er udelukkende til viceværtens brug. 

Reparation af gavl blok 2 og revne ved Fællesrum: murermester Meincke går i gang i begyndelsen af 

september. De berørte lejligheder i 120 tv. har fået besked herom. 

Kokskælder ved garagerne blok 2 skal repareres, da der er nedstyrtningsfare. Tilbud og accept er i orden, og 

arbejdet går i gang ved Murermester Meincke i forlængelse af gavlreparationen. Det bliver nødvendigt, at 

afspærre området, mens arbejdet foregår. Der vil derfor ikke være adgang til garagerne i det tidsrum. 

Nærmere information  kommer.       

 Efter udbudsrunde er rengøringsselskabet TipTop valgt til at holde vores opgange rene. Vi har opsagt 

Strøyer og Strøyer, da vi ikke var tilfredse med deres arbejde. TipTop vil begynde 1.9. med en 

hovedrengøring. 

Radiatormålerne skal udskiftes i år. Det vil ske den 15.12. Yderligere information følger.    

Det er besluttet at male vinduer og døre (med undtagelse af vinduer og døre på altanen) i blok 3 (102 - 110) 

i år. Arbejdet forventes påbegyndt september/oktober. Maleren skal have adgang til hver enkelt lejlighed 

for at kunne male de franske altaner. Mere information følger, når endelig dato er på plads. 

Endelig blev det besluttet, at registrere rør og faldstammer i alle lejlighederne, så vi kan få et overblik over 

faldstammernes tilstand, og for at forberede os på opsætning af vandmålere. Nærmere besked kommer, 

når tidspunktet for registreringen kendes. 

Generalforsamlingen bliver tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19:00. 

 

Næste bestyrelsesmøde den 5. september 2018, der primært kommer til at handle om 

generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


